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Amendamentul 1
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Cartea albă din 
anul 2009 intitulată „Adaptarea la 
schimbările climatice: către un cadru de 
acțiune la nivel european” și 
Comunicarea din anul 2013 intitulată „O 
strategie a UE privind adaptarea la 
schimbările climatice”, publicate de 
Comisie,

Or. en

Amendamentul 2
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Agenda teritorială a 
Uniunii Europene 2020: Spre o Europă 
mai competitivă și mai durabilă a 
diverselor regiuni,

Or. fr

Amendamentul 3
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Referirea 12 b (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere obiectivele Aichi în 
materie de biodiversitate din Planul 
strategic privind biodiversitatea 2011-
2020, adoptat de părțile la Convenția 
privind diversitatea biologică (CDB) în 
octombrie 2010,

Or. fr

Amendamentul 4
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât infrastructurile verzi au o 
contribuție în a-i permite naturii să 
valorifice întregul potențial al serviciilor 
ecosistemice pe care aceasta le poate oferi 
societății;

B. întrucât infrastructurile ecologice ajută 
natura să valorifice întregul potențial al 
serviciilor ecosistemice pe care aceasta le 
poate oferi societății;

Or. pt

Amendamentul 5
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât pierderea biodiversității trebuie 
să fie soluționată pentru a proteja capitalul 
atât pentru generațiile actuale, cât și pentru 
cele viitoare;

C. întrucât pierderea biodiversității trebuie 
să fie soluționată pentru a proteja capitalul 
natural atât pentru generațiile actuale, cât 
și pentru cele viitoare;

Or. es



AM\1004196RO.doc 5/36 PE519.695v01-00

RO

Amendamentul 6
Anna Rosbach

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât presiunea antropică reprezintă o 
amenințare pentru biodiversitate și pentru 
integritatea ecosistemelor din Uniunea 
Europeană, în special din cauza 
fragmentării și distrugerii habitatelor 
naturale;

D. întrucât presiunea antropică reprezintă o 
amenințare pentru biodiversitate și pentru 
integritatea ecosistemelor din Uniunea 
Europeană, inclusiv din cauza fragmentării 
și distrugerii habitatelor naturale;

Or. en

Amendamentul 7
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât presiunea antropică reprezintă o 
amenințare pentru biodiversitate și pentru 
integritatea ecosistemelor din Uniunea 
Europeană, în special din cauza 
fragmentării și distrugerii habitatelor 
naturale;

D. întrucât presiunea antropică reprezintă o 
amenințare pentru biodiversitate și pentru 
integritatea ecosistemelor din Uniunea 
Europeană, în special din cauza 
fragmentării și distrugerii habitatelor 
naturale, a schimbărilor climatice și a 
utilizării sporite a habitatelor 
seminaturale;

Or. en

Amendamentul 8
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât biodiversitatea și bunăstarea 
societăților umane sunt strâns legate între 
ele;

E. întrucât biodiversitatea și bunăstarea 
societății umane sunt strâns legate între 
ele;

Or. en

Amendamentul 9
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât conectivitatea și habitatele 
naturale sunt esențiale pentru a menține 
un nivel ridicat al biodiversității;

F. întrucât, pentru conservarea și 
consolidarea biodiversității în Uniune, 
este important să se reducă la minimum 
nivelul fragmentării și să se sporească 
conectivitatea ecologică;

Or. en

Amendamentul 10
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât obiectivul nr. 11 în materie 
de biodiversitate stabilit la Aichi este ca 
„până în 2020, cel puțin 17 % din apele 
terestre și teritoriale și 10 % din apele 
costiere și maritime, în special zonele cu o 
importanță deosebită pentru biodiversitate 
și servicii ecosistemice, să fie conservate 
prin intermediul unor sisteme de zone 
protejate bine conectate, administrate în 
mod echitabil și eficace și reprezentative 
la nivel ecologic, precum și cu ajutorul 
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altor măsuri eficace de conservare zonală, 
și să fie integrate în peisaje terestre și 
maritime mai ample”;

Or. fr

Amendamentul 11
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât infrastructura ecologică și 
agricultura sunt strâns legate din punctul 
de vedere al productivității agricole și al 
protecției patrimoniului agricol, precum și 
datorită efectelor activităților agricole 
asupra amenajării teritoriului și a 
planificării exploatării terenurilor;

Or. en

Amendamentul 12
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât experiența a demonstrat că 
proiectele legate de infrastructurile verzi
oferă mari oportunități pentru integrarea 
naturii în societate, inclusiv în mediile 
urbane unde trăiește o parte tot mai mare a 
populației;

G. întrucât experiența a demonstrat că 
proiectele legate de infrastructurile 
ecologice oferă mari oportunități pentru 
integrarea naturii în societate, inclusiv în 
mediile urbane unde locuiește o parte tot 
mai mare a populației și întrucât aceste 
persoane sunt expuse efectelor grave ale 
fenomenului „insulelor urbane de 
căldură”;

Or. es
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Amendamentul 13
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât informațiile despre modul în 
care se pot crea, proteja și îmbunătăți 
infrastructurile verzi în diferite peisaje ar 
trebui să fie împărtășite între părțile 
interesate și publicate;

H. întrucât informațiile despre modul în 
care se pot crea, proteja, îmbunătăți și 
utiliza în mod eficient infrastructurile 
ecologice în diferite peisaje ar trebui să fie 
împărtășite între părțile interesate și 
publicate;

Or. es

Amendamentul 14
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât proiectele de infrastructură care 
sunt cofinanțate de UE ar trebui să se axeze 
pe infrastructurile verzi, pe integrarea 
elementelor infrastructurii verzi și 
atenuarea impactului acestora asupra 
ecosistemelor existente și a serviciilor 
acestora,

J. întrucât proiectele de infrastructură care 
sunt cofinanțate de UE ar trebui să se axeze 
pe infrastructurile ecologice și pe 
integrarea elementelor infrastructurii 
ecologice și să atenueze efectele nocive 
ale acestora asupra ecosistemelor existente 
și a serviciilor acestora,

Or. es

Amendamentul 15
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Considerentul J
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât proiectele de infrastructură care 
sunt cofinanțate de UE ar trebui să se axeze 
pe infrastructurile verzi, pe integrarea 
elementelor infrastructurii verzi și 
atenuarea impactului acestora asupra 
ecosistemelor existente și a serviciilor 
acestora,

J. întrucât programele și proiectele 
regionale și urbane de infrastructură care 
sunt cofinanțate de UE ar trebui să 
integreze elemente ale infrastructurii 
ecologice și să atenueze impactul acestora 
asupra ecosistemelor existente, în scopul 
creșterii beneficiilor ecologice, sociale și 
economice ale acestor programe și 
proiecte,

Or. en

Amendamentul 16
Peter van Dalen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât amenajarea teritoriului este o 
competență exclusivă a statelor membre,

Or. nl

Amendamentul 17
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât infrastructurile ecologice 
oferă o gamă întreagă de beneficii 
ecologice, economice și sociale pe baza 
unor soluții naturale, care sunt în general 
mai puțin costisitoare și mai durabile și 
care pot contribui la crearea de locuri de 
muncă,
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Or. pt

Amendamentul 18
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Considerentul Jb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jb. întrucât, în mod normal, investițiile în 
infrastructuri ecologice au o rentabilitate 
ridicată,

Or. pt

Amendamentul 19
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută comunicarea privind 
infrastructurile ecologice și intenția 
Comisiei de a urmări activ obiectivele 
stabilite în aceasta;

1. nu este mulțumit de comunicarea 
privind infrastructurile ecologice și de 
intenția Comisiei de a urmări activ 
obiectivele stabilite în aceasta;

Or. nl

Amendamentul 20
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște importanța crucială a 
infrastructurilor verzi pentru protejarea 
eficace a capitalului natural al Europei;

2. recunoaște importanța crucială a 
infrastructurilor ecologice pentru protejarea 
eficace a capitalului natural al Europei, 
conservarea habitatelor naturale și a 
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speciilor și menținerea unei stări 
ecologice bune a cursurilor de apă;

Or. fr

Amendamentul 21
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază contribuția pe care o pot 
avea infrastructurile verzi la obiectivele 
Uniunii privind creșterea economică și 
ocuparea forței de muncă în cadrul 
UE2020;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 22
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază contribuția pe care o pot avea 
infrastructurile verzi la obiectivele Uniunii 
privind creșterea economică și ocuparea 
forței de muncă în cadrul UE2020;

3. subliniază contribuția pe care o pot avea 
infrastructurile ecologice la obiectivele 
multiple ale Uniunii pentru anul 2020 și 
evidențiază caracterul urgent al utilizării 
și integrării acestora în instrumentele de 
punere în aplicare a cadrului financiar 
multianual, în scopul unei contribuții 
efective la atingerea obiectivelor Uniunii 
în materie de biodiversitate;

Or. en
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Amendamentul 23
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. recunoaște faptul că utilizarea 
infrastructurilor ecologice îi va permite 
Uniunii să își respecte angajamentele 
internaționale asumate în cadrul 
Obiectivelor de biodiversitate de la Aichi 
și al Planului strategic pentru 
biodiversitate 2011-2020;

Or. en

Amendamentul 24
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea integrării 
infrastructurilor verzi în toate politicile 
sectoriale ale UE;

5. subliniază necesitatea integrării 
infrastructurilor ecologice în unele dintre
politicile sectoriale ale UE;

Or. nl

Amendamentul 25
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea integrării 
infrastructurilor verzi în toate politicile 
sectoriale ale UE;

5. subliniază necesitatea integrării 
infrastructurilor ecologice în toate politicile 
sectoriale ale UE și în acordurile 
financiare corespunzătoare;



AM\1004196RO.doc 13/36 PE519.695v01-00

RO

Or. pt

Amendamentul 26
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea integrării 
infrastructurilor verzi în toate politicile 
sectoriale ale UE;

5. subliniază necesitatea integrării 
infrastructurilor ecologice în toate politicile 
sectoriale ale UE, folosind drept exemplu 
bunele practici ale statelor membre;

Or. es

Amendamentul 27
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea integrării 
infrastructurilor verzi în toate politicile 
sectoriale ale UE;

5. subliniază necesitatea integrării 
infrastructurilor ecologice în toate politicile 
sectoriale ale UE și în programele de 
finanțare asociate;

Or. en

Amendamentul 28
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că infrastructurile verzi
pot juca un rol important în orașe, unde 
locuiește în prezent o parte tot mai mare a 

6. subliniază faptul că infrastructurile 
ecologice pot juca un rol important în 
orașe, unde locuiește în prezent o parte tot 



PE519.695v01-00 14/36 AM\1004196RO.doc

RO

populației și unde acestea pot contribui la 
furnizarea unor servicii precum un aer 
curat, atenuarea „efectului local de insule 
de căldură”, zone de recreere, evitarea 
inundațiilor, refacerea nivelului apelor 
subterane, refacerea sau stoparea pierderii 
biodiversității și îmbunătățirea calității 
vieții în general;

mai mare a populației și unde acestea pot 
contribui la furnizarea unor servicii precum 
un aer curat, atenuarea „efectului local de 
insule de căldură”, zone de recreere, 
protecția împotriva inundațiilor, refacerea 
nivelului apelor subterane, refacerea sau 
stoparea pierderii biodiversității și 
îmbunătățirea calității vieții în general;

Or. pl

Amendamentul 29
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că infrastructurile verzi
pot juca un rol important în orașe, unde 
locuiește în prezent o parte tot mai mare a 
populației și unde acestea pot contribui la 
furnizarea unor servicii precum un aer 
curat, atenuarea „efectului local de insule 
de căldură”, zone de recreere, evitarea 
inundațiilor, refacerea nivelului apelor 
subterane, refacerea sau stoparea pierderii 
biodiversității și îmbunătățirea calității 
vieții în general;

6. subliniază faptul că infrastructurile 
ecologice pot juca un rol important în 
orașe, unde locuiește în prezent o parte tot 
mai mare a populației și unde acestea pot 
contribui la furnizarea unor servicii precum 
un aer curat, atenuarea „efectului local de 
insule de căldură”, zone de recreere, 
evitarea inundațiilor, refacerea nivelului 
apelor subterane, refacerea sau stoparea 
pierderii biodiversității și îmbunătățirea 
calității vieții în general; recomandă, prin 
urmare, valorificarea expertizei 
arhitecților peisagiști pentru dezvoltarea 
ecologizării urbane și a unei amenajări 
urbane durabile din punct de vedere 
economic;

Or. fr

Amendamentul 30
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că infrastructurile verzi
pot juca un rol important în orașe, unde 
locuiește în prezent o parte tot mai mare a 
populației și unde acestea pot contribui la 
furnizarea unor servicii precum un aer 
curat, atenuarea „efectului local de insule 
de căldură”, zone de recreere, evitarea 
inundațiilor, refacerea nivelului apelor 
subterane, refacerea sau stoparea pierderii 
biodiversității și îmbunătățirea calității 
vieții în general;

6. subliniază faptul că infrastructurile 
ecologice pot juca un rol important în 
orașe, unde locuiește în prezent o parte tot 
mai mare a populației și unde acestea pot 
contribui la furnizarea unor servicii precum 
un aer curat, atenuarea „efectului local de 
insule de căldură”, zone de recreere, 
evitarea inundațiilor, refacerea nivelului 
apelor subterane, refacerea sau stoparea 
pierderii biodiversității și îmbunătățirea 
calității vieții în general, inclusiv prin 
asigurarea unor zone accesibile și 
convenabile pentru activități fizice;
subliniază legătura dintre infrastructurile 
ecologice și sănătatea publică și consideră 
că investițiile în infrastructuri ecologice 
reprezintă și o investiție în sănătatea 
publică;

Or. en

Amendamentul 31
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că infrastructurile verzi
pot juca un rol important în orașe, unde 
locuiește în prezent o parte tot mai mare a 
populației și unde acestea pot contribui la 
furnizarea unor servicii precum un aer 
curat, atenuarea „efectului local de insule 
de căldură”, zone de recreere, evitarea 
inundațiilor, refacerea nivelului apelor 
subterane, refacerea sau stoparea pierderii 
biodiversității și îmbunătățirea calității 
vieții în general;

6. subliniază faptul că infrastructurile 
ecologice pot juca un rol important în 
orașe, unde locuiește în prezent o proporție
tot mai mare a populației și unde acestea 
pot contribui la furnizarea unor servicii 
precum un aer curat, atenuarea „efectului 
local de insule de căldură”, zone de 
recreere, prevenirea inundațiilor, refacerea 
nivelului apelor subterane, refacerea sau 
stoparea pierderii biodiversității, controlul 
temperaturilor, atenuarea condițiilor 
meteorologice extreme și a efectelor 
acestora și îmbunătățirea calității vieții în 
general;



PE519.695v01-00 16/36 AM\1004196RO.doc

RO

Or. es

Amendamentul 32
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că infrastructurile verzi
pot juca un rol important în orașe, unde 
locuiește în prezent o parte tot mai mare a 
populației și unde acestea pot contribui la 
furnizarea unor servicii precum un aer 
curat, atenuarea „efectului local de insule 
de căldură”, zone de recreere, evitarea 
inundațiilor, refacerea nivelului apelor 
subterane, refacerea sau stoparea pierderii 
biodiversității și îmbunătățirea calității 
vieții în general;

6. subliniază faptul că infrastructurile 
ecologice pot juca un rol deosebit de 
important în orașe, unde pot contribui la 
furnizarea unor servicii precum un aer 
curat, atenuarea „efectului local de insule 
de căldură”, zone de recreere, reținerea 
apei de ploaie și evitarea inundațiilor, 
menținerea nivelului apelor subterane, 
refacerea sau stoparea pierderii 
biodiversității, îmbunătățirea sănătății și a 
condițiilor sociale ale cetățenilor și 
îmbunătățirea calității vieții în general;

Or. en

Amendamentul 33
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază contribuția pe care o au 
infrastructurile verzi în calitate de element 
de susținere al rețelei Natura 2000 vizând 
consolidarea coerenței și rezistenței rețelei 
care servește la conservarea unor specii și 
habitate esențiale ale naturii europene, 
furnizând totodată servicii ecosistemice a 
căror valoare este estimată la mai multe 
sute de miliarde pe an;

7. subliniază contribuția pe care o au 
infrastructurile ecologice în calitate de 
element de susținere al rețelei Natura 2000 
vizând consolidarea coerenței și rezistenței 
rețelei care servește la conservarea unor 
specii și habitate esențiale ale naturii 
europene, furnizând totodată servicii 
ecosistemice a căror valoare este estimată 
la mai multe sute de miliarde pe an; 
evidențiază, în acest sens, 
complementaritatea dintre legislația 
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privind rețeaua NATURA 2000 și 
inițiativa de promovare a infrastructurilor 
ecologice;

Or. de

Amendamentul 34
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază contribuția pe care o au 
infrastructurile verzi în calitate de element 
de susținere al rețelei Natura 2000 vizând 
consolidarea coerenței și rezistenței rețelei 
care servește la conservarea unor specii și 
habitate esențiale ale naturii europene, 
furnizând totodată servicii ecosistemice a 
căror valoare este estimată la mai multe 
sute de miliarde pe an;

7. subliniază contribuția pe care o au 
infrastructurile ecologice în calitate de 
element suplimentar fundamental al 
rețelei Natura 2000 vizând creșterea
coerenței și rezistenței rețelei care servește 
la conservarea unor specii și habitate 
esențiale ale naturii europene, contribuind 
la menținerea furnizării de servicii 
ecosistemice a căror valoare este estimată 
la mai multe sute de miliarde de euro pe 
an;

Or. en

Amendamentul 35
Peter van Dalen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de opinie că, în ceea ce privește 
amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă în 
vedere în mod egal beneficiile rezultate din 
infrastructuri și din ecosisteme și trebuie să 
se găsească sinergii între scopul propriu-zis 
al construcției de infrastructuri și 
beneficiile efective ale acestora pe termen 

8. este de opinie că, în ceea ce privește 
amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă în 
vedere în mod egal beneficiile rezultate din 
infrastructuri și din ecosisteme și trebuie să 
se găsească sinergii între scopul propriu-zis 
al construcției de infrastructuri și 
beneficiile efective ale acestora pe termen 
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lung pentru societate, respectiv 
preocupările legitime legate de ecosistem și 
biodiversitate care sunt direct aplicabile; 
îndeamnă statele membre să integreze 
aspectele legate de infrastructurile verzi și 
să acorde prioritate acestora în cadrul 
amenajării teritoriului și încurajează 
Comisia să sprijine acțiunile de 
îndrumare și de analiză comparativă în 
acest domeniu pentru a se asigura că 
infrastructurile verzi devin o parte standard 
a amenajării teritoriului și a dezvoltării 
teritoriale;

lung pentru societate, respectiv 
preocupările legitime legate de ecosistem și 
biodiversitate care sunt direct aplicabile; 
îndeamnă statele membre să integreze 
aspectele legate de infrastructurile 
ecologice și să acorde prioritate acestora în 
cadrul amenajării teritoriului pentru a se 
asigura că infrastructurile ecologice devin 
o parte standard a amenajării teritoriului și 
a dezvoltării teritoriale;

Or. nl

Amendamentul 36
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de opinie că, în ceea ce privește 
amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă în 
vedere în mod egal beneficiile rezultate din 
infrastructuri și din ecosisteme și trebuie să 
se găsească sinergii între scopul propriu-zis 
al construcției de infrastructuri și 
beneficiile efective ale acestora pe termen 
lung pentru societate, respectiv 
preocupările legitime legate de ecosistem și 
biodiversitate care sunt direct aplicabile; 
îndeamnă statele membre să integreze 
aspectele legate de infrastructurile verzi și 
să acorde prioritate acestora în cadrul 
amenajării teritoriului și încurajează 
Comisia să sprijine acțiunile de îndrumare 
și de analiză comparativă în acest domeniu 
pentru a se asigura că infrastructurile verzi
devin o parte standard a amenajării 
teritoriului și a dezvoltării teritoriale;

8. este de opinie că, în ceea ce privește 
amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă în 
vedere în mod egal beneficiile rezultate din 
infrastructuri și din ecosisteme și trebuie să 
se găsească sinergii între scopul propriu-zis 
al construcției de infrastructuri și 
beneficiile efective ale acestora pe termen 
lung pentru societate, respectiv 
preocupările legitime legate de ecosistem și 
biodiversitate care sunt direct aplicabile; 
încurajează Comisia să sprijine acțiunile de 
îndrumare și de analiză comparativă în 
acest domeniu pentru a se asigura că 
infrastructurile ecologice devin o parte 
standard a amenajării teritoriului și a 
dezvoltării teritoriale;

Or. nl
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Amendamentul 37
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de opinie că, în ceea ce privește 
amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă în 
vedere în mod egal beneficiile rezultate din 
infrastructuri și din ecosisteme și trebuie să 
se găsească sinergii între scopul propriu-zis 
al construcției de infrastructuri și 
beneficiile efective ale acestora pe termen 
lung pentru societate, respectiv 
preocupările legitime legate de ecosistem și 
biodiversitate care sunt direct aplicabile;
îndeamnă statele membre să integreze 
aspectele legate de infrastructurile verzi și 
să acorde prioritate acestora în cadrul 
amenajării teritoriului și încurajează 
Comisia să sprijine acțiunile de îndrumare 
și de analiză comparativă în acest domeniu 
pentru a se asigura că infrastructurile verzi
devin o parte standard a amenajării 
teritoriului și a dezvoltării teritoriale;

8. este de opinie că, în ceea ce privește 
amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă în 
vedere în mod egal beneficiile rezultate din 
infrastructuri și din ecosisteme și trebuie să 
se găsească sinergii între scopul propriu-zis 
al construcției de infrastructuri și 
beneficiile efective ale acestora pe termen 
lung pentru societate, respectiv 
preocupările legitime legate de ecosistem și 
biodiversitate care sunt direct aplicabile;
îndeamnă statele membre să integreze 
aspectele legate de infrastructurile 
ecologice și să acorde prioritate acestora în 
cadrul amenajării teritoriului, informând și 
consultându-se pe teren cu părțile 
interesate, dar și cu populația locală prin 
intermediul unor campanii educative și 
încurajează Comisia să sprijine acțiunile de 
îndrumare și de analiză comparativă în 
acest domeniu pentru a se asigura că 
infrastructurile ecologice devin o parte 
standard a amenajării teritoriului și a 
dezvoltării teritoriale;

Or. fr

Amendamentul 38
Anna Rosbach

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de opinie că, în ceea ce privește 8. este de opinie că, în ceea ce privește 
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amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă în 
vedere în mod egal beneficiile rezultate din 
infrastructuri și din ecosisteme și trebuie să 
se găsească sinergii între scopul propriu-zis 
al construcției de infrastructuri și 
beneficiile efective ale acestora pe termen 
lung pentru societate, respectiv 
preocupările legitime legate de ecosistem și 
biodiversitate care sunt direct aplicabile; 
îndeamnă statele membre să integreze 
aspectele legate de infrastructurile verzi și 
să acorde prioritate acestora în cadrul 
amenajării teritoriului și încurajează 
Comisia să sprijine acțiunile de îndrumare 
și de analiză comparativă în acest domeniu 
pentru a se asigura că infrastructurile verzi
devin o parte standard a amenajării 
teritoriului și a dezvoltării teritoriale;

amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă în 
vedere în mod egal beneficiile rezultate din 
infrastructuri și din ecosisteme și trebuie să 
se găsească sinergii între scopul propriu-zis 
al construcției de infrastructuri și 
beneficiile efective ale acestora pe termen 
lung pentru societate, respectiv 
preocupările legitime legate de ecosistem și 
biodiversitate care sunt direct aplicabile; 
îndeamnă statele membre să integreze 
aspectele legate de infrastructurile 
ecologice și să acorde prioritate acestora în 
cadrul amenajării teritoriului și încurajează 
Comisia să sprijine statele membre în 
dezvoltarea și adoptarea unor acțiuni de 
îndrumare și de analiză comparativă în 
acest domeniu pentru a se asigura că 
infrastructurile ecologice devin o parte 
standard a amenajării teritoriului și a 
dezvoltării teritoriale;

Or. en

Amendamentul 39
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de opinie că, în ceea ce privește 
amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă în 
vedere în mod egal beneficiile rezultate din 
infrastructuri și din ecosisteme și trebuie să 
se găsească sinergii între scopul propriu-zis 
al construcției de infrastructuri și 
beneficiile efective ale acestora pe termen 
lung pentru societate, respectiv 
preocupările legitime legate de ecosistem și 
biodiversitate care sunt direct aplicabile; 
îndeamnă statele membre să integreze 
aspectele legate de infrastructurile verzi și 
să acorde prioritate acestora în cadrul 

8. este de opinie că, în ceea ce privește 
amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă în 
vedere în mod egal beneficiile rezultate din 
infrastructuri și din ecosisteme și trebuie să 
se găsească sinergii între scopul propriu-zis 
al construcției de infrastructuri și 
beneficiile efective ale acestora pe termen 
lung pentru societate, respectiv 
preocupările legitime legate de ecosistem și 
biodiversitate care sunt direct aplicabile; 
îndeamnă statele membre să integreze 
aspectele legate de infrastructurile 
ecologice și să acorde prioritate acestora în 
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amenajării teritoriului și încurajează 
Comisia să sprijine acțiunile de îndrumare 
și de analiză comparativă în acest domeniu 
pentru a se asigura că infrastructurile verzi
devin o parte standard a amenajării 
teritoriului și a dezvoltării teritoriale;

cadrul amenajării teritoriului și încurajează 
Comisia să sprijine acțiunile de îndrumare 
și de analiză comparativă în acest domeniu 
pentru a se asigura că infrastructurile 
ecologice devin o parte standard a 
amenajării teritoriului și a dezvoltării 
teritoriale; subliniază faptul că strategia 
europeană de promovare a 
infrastructurilor ecologice asigură doar 
un cadru pentru acțiuni coordonate ale 
Uniunii și ale statelor membre, 
amenajarea teritorială fiind o competență 
națională;

Or. de

Amendamentul 40
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de opinie că, în ceea ce privește 
amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă 
în vedere în mod egal beneficiile rezultate 
din infrastructuri și din ecosisteme și 
trebuie să se găsească sinergii între 
scopul propriu-zis al construcției de 
infrastructuri și beneficiile efective ale 
acestora pe termen lung pentru societate, 
respectiv preocupările legitime legate de 
ecosistem și biodiversitate care sunt direct 
aplicabile; îndeamnă statele membre să 
integreze aspectele legate de 
infrastructurile verzi și să acorde 
prioritate acestora în cadrul amenajării 
teritoriului și încurajează Comisia să 
sprijine acțiunile de îndrumare și de 
analiză comparativă în acest domeniu 
pentru a se asigura că infrastructurile 
verzi devin o parte standard a amenajării 
teritoriului și a dezvoltării teritoriale;

8. îndeamnă statele membre să integreze 
și să acorde prioritate aspectelor legate de 
infrastructurile ecologice în cadrul 
amenajării teritoriului și al planificării 
utilizării terenurilor și solicită Comisiei să 
sprijine acțiunile de îndrumare și de 
analiză comparativă în acest domeniu 
pentru a se asigura că infrastructurile 
ecologice devin o parte standard a 
amenajării teritoriului și a dezvoltării 
teritoriale la nivelul Uniunii; evidențiază 
faptul că procedurile de autorizare pentru 
noile dezvoltări sau pentru 
infrastructurile gri trebuie să asigure 
evaluarea completă a oricărui impact 
negativ asupra ecosistemelor și 
infrastructurilor ecologice existente, în 
scopul evitării și combaterii unui astfel de 
impact și al asigurării de beneficii sociale 
reale pe termen lung;
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Or. en

Amendamentul 41
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este de opinie că, în ceea ce privește 
amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă în 
vedere în mod egal beneficiile rezultate din 
infrastructuri și din ecosisteme și trebuie să 
se găsească sinergii între scopul propriu-zis 
al construcției de infrastructuri și 
beneficiile efective ale acestora pe termen 
lung pentru societate, respectiv 
preocupările legitime legate de ecosistem și 
biodiversitate care sunt direct aplicabile; 
îndeamnă statele membre să integreze 
aspectele legate de infrastructurile verzi și 
să acorde prioritate acestora în cadrul 
amenajării teritoriului și încurajează 
Comisia să sprijine acțiunile de îndrumare 
și de analiză comparativă în acest domeniu 
pentru a se asigura că infrastructurile verzi
devin o parte standard a amenajării 
teritoriului și a dezvoltării teritoriale;

8. este de opinie că, în ceea ce privește 
amenajarea teritoriului și planificarea 
exploatării terenurilor, trebuie să se aibă în 
vedere în mod egal beneficiile rezultate din 
infrastructuri și din ecosisteme și trebuie să 
se găsească sinergii între scopul propriu-zis 
al construcției de infrastructuri și 
beneficiile efective ale acestora pe termen 
lung pentru societate, respectiv 
preocupările legitime legate de ecosistem și 
biodiversitate care sunt direct aplicabile; 
îndeamnă statele membre să integreze 
aspectele legate de infrastructurile 
ecologice și să acorde prioritate acestora în 
cadrul amenajării teritoriului, cu 
implicarea tuturor nivelurilor decizionale 
(local, regional și național) și încurajează 
Comisia să sprijine acțiunile de îndrumare 
și de analiză comparativă în acest domeniu 
pentru a se asigura că infrastructurile 
ecologice devin o parte standard a 
amenajării teritoriului și a dezvoltării 
teritoriale;

Or. de

Amendamentul 42
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia și statele membre să 9. încurajează Comisia și statele membre să 
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utilizeze instrumentele și măsurile incluse
în politica agricolă comună pentru a 
promova infrastructurile verzi, acolo unde 
este nevoie, în scopul de a asigura livrarea 
unei game largi de servicii ecosistemice și 
protecția proceselor naturale în zonele 
rurale;

utilizeze toate instrumentele de finanțare 
europeană, inclusiv pe cele prevăzute în 
politica de coeziune și în politica agricolă 
comună, pentru a promova infrastructurile 
ecologice, acolo unde este nevoie, în 
scopul de a asigura livrarea unei game largi 
de servicii ecosistemice și protecția 
proceselor naturale în zonele rurale și 
urbane;

Or. de

Amendamentul 43
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia și statele membre 
să utilizeze instrumentele și măsurile 
incluse în politica agricolă comună pentru 
a promova infrastructurile verzi, acolo 
unde este nevoie, în scopul de a asigura 
livrarea unei game largi de servicii 
ecosistemice și protecția proceselor 
naturale în zonele rurale;

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
utilizeze instrumentele și măsurile incluse 
în politica agricolă comună, în special 
zonele de interes ecologic, pentru a 
promova infrastructurile ecologice, în 
scopul de a asigura livrarea unei game largi 
de servicii ecosistemice și protecția 
proceselor naturale în zonele rurale; 
solicită Comisiei să raporteze în mod 
regulat Parlamentului cu privire la 
utilizarea de fonduri din PAC pentru 
sprijinirea infrastructurilor ecologice;

Or. en

Amendamentul 44
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează Comisia și statele membre să 9. încurajează Comisia și statele membre să 
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utilizeze instrumentele și măsurile incluse 
în politica agricolă comună pentru a 
promova infrastructurile verzi, acolo unde 
este nevoie, în scopul de a asigura livrarea 
unei game largi de servicii ecosistemice și 
protecția proceselor naturale în zonele 
rurale;

utilizeze instrumentele și măsurile incluse 
în politica agricolă comună pentru a 
promova infrastructurile ecologice, acolo 
unde este nevoie, în scopul de a asigura 
livrarea unei game largi de servicii 
ecosistemice și protecția proceselor 
naturale în zonele rurale; subliniază, în 
acest sens, rolul important al 
infrastructurilor ecologice în protecția 
albinelor și, așadar, în funcționarea 
eficace a polenizării;

Or. fr

Amendamentul 45
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază efectele pozitive ale 
infrastructurilor verzi în ceea ce privește 
atenuarea schimbărilor climatice întrucât 
acestea au un efect pozitiv asupra 
stocurilor de carbon și a bilanțului gazelor 
cu efect de seră, îmbunătățesc adaptarea la 
schimbările climatice și contribuie astfel la 
punerea în aplicare a politicii UE privind 
clima;

10. subliniază posibilele efecte pozitive ale 
infrastructurilor ecologice în ceea ce 
privește presupusa atenuare a
schimbărilor climatice întrucât acestea au 
un efect pozitiv asupra stocurilor de carbon 
și a bilanțului gazelor cu efect de seră, 
îmbunătățesc adaptarea la schimbările 
climatice și contribuie astfel la punerea în 
aplicare a politicii UE privind clima;

Or. nl

Amendamentul 46
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază efectele pozitive ale 
infrastructurilor verzi în ceea ce privește 

10. subliniază efectele pozitive ale 
infrastructurilor ecologice în ceea ce 
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atenuarea schimbărilor climatice întrucât 
acestea au un efect pozitiv asupra 
stocurilor de carbon și a bilanțului gazelor 
cu efect de seră, îmbunătățesc adaptarea 
la schimbările climatice și contribuie
astfel la punerea în aplicare a politicii UE 
privind clima;

privește atenuarea schimbărilor climatice 
întrucât acestea au un efect pozitiv asupra 
stocurilor de carbon și a bilanțului gazelor 
cu efect de seră, în special în ceea ce 
privește conservarea turbăriilor, a 
pădurilor și a zonelor forestiere naturale 
și seminaturale și a altor ecosisteme 
bogate în carbon, contribuind astfel la 
punerea în aplicare a politicii UE privind 
clima;

Or. en

Amendamentul 47
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. sprijină eforturile de combinare a 
amenajării teritoriale și a dezvoltării 
infrastructurilor ecologice în zonele de 
coastă, în scopul protejării biodiversității 
și al asigurării dezvoltării durabile a 
zonelor de coastă;

Or. bg

Amendamentul 48
Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. ia act de rolul fundamental al 
infrastructurilor ecologice în adaptarea la 
schimbările climatice, în creșterea 
coerenței între siturile Natura 2000, în 
facilitarea intensificării circulației și 
schimbărilor în ceea ce privește 
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distribuirea speciilor între și în cadrul 
siturilor Natura 2000, precum și în 
asigurarea unei adaptări a biodiversității 
la nivel peisagistic, contribuind astfel la 
punerea în aplicare a politicilor UE 
privind natura, încurajând și asigurând o 
adaptare ecosistemică în alte sectoare, 
inclusiv în domeniul gospodăririi apelor și 
al siguranței alimentare;

Or. en

Amendamentul 49
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. consideră că este esențial ca statele 
membre – în special cele cu ieșire la mare 
– să utilizeze infrastructuri ecologice în 
jurul zonelor portuare și să dezvolte 
scheme de transport favorabile 
ecologizării acestor zone;

Or. bg

Amendamentul 50
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. subliniază faptul că infrastructurile 
ecologice sunt strâns legate de dezvoltarea 
pescuitului, a acvaculturii și a pescuitului 
sportiv și că menținerea acestor activități 
este deosebit de importantă, atât pentru 
crearea de locuri de muncă, cât și pentru 
stoparea declinului biodiversității și 
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pentru îmbunătățirea sănătății populației 
locale;

Or. bg

Amendamentul 51
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. atrage atenția asupra faptului că 
reducerea riscurilor asociate cu dezastrele 
naturale este, de asemenea, un efect pozitiv 
al creării sau refacerii infrastructurilor 
verzi, cum ar fi zonele inundabile naturale, 
pădurile, zonele umede etc., care pot spori 
rezistența la dezastre și pot contribui la 
adaptarea la schimbările climatice;

11. atrage atenția asupra presupunerii că 
reducerea riscurilor asociate cu dezastrele 
naturale ar putea fi, de asemenea, un efect 
pozitiv al creării sau refacerii 
infrastructurilor ecologice, cum ar fi zonele 
inundabile naturale, pădurile, zonele 
umede etc., care pot spori rezistența la 
dezastre și pot contribui la adaptarea la 
presupusele schimbările climatice;

Or. nl

Amendamentul 52
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. atrage atenția asupra faptului că 
reducerea riscurilor asociate cu dezastrele 
naturale este, de asemenea, un efect pozitiv 
al creării sau refacerii infrastructurilor 
verzi, cum ar fi zonele inundabile naturale, 
pădurile, zonele umede etc., care pot spori 
rezistența la dezastre și pot contribui la 
adaptarea la schimbările climatice;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt
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Amendamentul 53
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. atrage atenția asupra faptului că 
reducerea riscurilor asociate cu dezastrele 
naturale este, de asemenea, un efect pozitiv 
al creării sau refacerii infrastructurilor 
verzi, cum ar fi zonele inundabile naturale, 
pădurile, zonele umede etc., care pot spori 
rezistența la dezastre și pot contribui la 
adaptarea la schimbările climatice;

11. atrage atenția asupra faptului că 
reducerea riscurilor asociate cu dezastrele 
naturale – precum inundațiile sau 
incendiile forestiere – este, de asemenea, 
un efect pozitiv al creării sau refacerii 
infrastructurilor ecologice, cum ar fi zonele 
inundabile naturale, pădurile, zonele 
umede etc., care pot spori rezistența la 
dezastre și pot contribui la adaptarea la 
schimbările climatice, reducând 
semnificativ costurile asociate pentru 
societate;

Or. en

Amendamentul 54
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a include 
integral sectorul silvic în acest domeniu 
politic, cu scopul de a susține multiple 
beneficii, în afară de producția de lemn și 
de biomasă, pe care le oferă gestionarea 
sustenabilă a pădurilor și silvicultura 
bazată pe principiul neintervenției, și de a 
reface pădurile fragmentate sau pierdute;

12. subliniază faptul că sectorul silvic ar 
trebui să aparțină acestui domeniu politic, 
cu scopul de a susține multiple beneficii, în 
afară de producția de lemn și de biomasă, 
pe care le oferă gestionarea sustenabilă a 
pădurilor și conservarea acestora, și de a 
reface pădurile fragmentate sau pierdute;

Or. fi
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Amendamentul 55
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a include 
integral sectorul silvic în acest domeniu 
politic, cu scopul de a susține multiple 
beneficii, în afară de producția de lemn și 
de biomasă, pe care le oferă gestionarea 
sustenabilă a pădurilor și silvicultura 
bazată pe principiul neintervenției, și de a 
reface pădurile fragmentate sau pierdute;

12. subliniază necesitatea de a include 
integral sectorul silvic în acest domeniu 
politic, cu scopul de a obține multiple 
beneficii, în afară de producția de lemn și 
de biomasă, pe care le oferă gestionarea 
sustenabilă a pădurilor și conservarea 
pădurilor naturale, și de a reface pădurile 
fragmentate sau distruse;

Or. pt

Amendamentul 56
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută inițiativa de promovare a 
infrastructurilor verzi ca instrumente care 
contribuie la punerea în aplicare corectă a 
legislației europene privind apa potabilă și 
apele subterane;

13. salută inițiativa de promovare a 
infrastructurilor ecologice ca instrumente 
care contribuie la punerea în aplicare 
corectă a Directivei-cadru privind apa, a 
Directivei privind inundațiile și a 
legislației relevante privind apa, astfel 
cum este propusă în schița de politică, 
precum și la o administrare integrată a 
zonelor de coastă și la planificarea 
spațiilor maritime;

Or. en

Amendamentul 57
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
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Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută inițiativa de promovare a 
infrastructurilor verzi ca instrumente care 
contribuie la punerea în aplicare corectă a 
legislației europene privind apa potabilă și 
apele subterane;

13. salută inițiativa de promovare a 
infrastructurilor ecologice ca instrumente 
care contribuie la filtrarea apei, prevenirea 
eroziunii și conservarea pânzei freatice și, 
așadar, la punerea în aplicare corectă a 
legislației europene privind apa potabilă și 
apele subterane;

Or. fr

Amendamentul 58
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța utilizării 
instrumentelor politicii de coeziune, în 
special pentru finanțarea infrastructurilor 
verzi urbane;

eliminat

Or. de

Amendamentul 59
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța utilizării
instrumentelor politicii de coeziune, în 
special pentru finanțarea infrastructurilor 
verzi urbane;

14. subliniază importanța integrării corecte 
a cerințelor privind infrastructurile 
ecologice în punerea în aplicare a 
instrumentelor politicii de coeziune și a 
instrumentelor structurale ale Uniunii, în 
special pentru finanțarea infrastructurilor 
ecologice urbane și îndeamnă autoritățile 
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competente să promoveze măsuri 
relevante;

Or. en

Amendamentul 60
Sophie Auconie

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază importanța utilizării 
instrumentelor politicii de coeziune, în 
special pentru finanțarea infrastructurilor 
verzi urbane;

14. subliniază importanța utilizării 
instrumentelor politicii de dezvoltare 
rurală (în zonele rurale) și ale politicii de 
dezvoltare regională (în special în zonele 
urbane) pentru finanțarea infrastructurilor 
ecologice urbane;

Or. fr

Amendamentul 61
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită statelor membre și 
autorităților regionale și locale să 
valorifice în mod corespunzător 
oportunitățile de finanțare existente, astfel 
încât să promoveze investițiile în proiecte 
coordonate și coerente în materie de 
infrastructuri ecologice;

Or. pt

Amendamentul 62
Christa Klaß



PE519.695v01-00 32/36 AM\1004196RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dezvoltarea unei strategii privind 
infrastructurile verzi

Dezvoltarea strategiei privind 
infrastructurile ecologice

Or. de

Amendamentul 63
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. este convins că implementarea 
infrastructurilor verzi trebuie să se bazeze 
pe date solide și cunoștințe aprofundate, în 
scopul de a acorda prioritate proiectelor 
cu cea mai mare valoare ecologică și 
încurajează Comisia să se asigure că datele 
colectate, în special cele care sunt utilizate 
pentru planificarea proiectelor cofinanțate 
de UE sunt clare, coerente și coordonate;

18. este convins că utilizarea 
infrastructurilor ecologice trebuie să fie 
sprijinită de date solide și cunoștințe 
aprofundate și încurajează Comisia, în 
colaborare cu SEE, statele membre și alte 
părți interesate, să se asigure că Uniunea 
își consolidează capacitatea în ceea ce 
privește cartografierea și evaluarea 
ecosistemelor și a serviciilor ecosistemice 
asociate și că aceste cunoștințe sunt luate 
în considerare în mod corespunzător, 
inclusiv în planificarea și desfășurarea 
proiectelor cofinanțate de UE;

Or. en

Amendamentul 64
Sandrine Bélier

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să promoveze, dacă 19. îndeamnă Comisia să promoveze 
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este necesar, proiectele educative din acest 
domeniu și să sprijine schimbul de 
informații și de bune practici; subliniază că 
competențele și educația personalului 
capabil să îmbrățișeze această abordare 
inovatoare și să aprecieze la justa valoare 
beneficiile oferite de ecosisteme, în special 
în sectorul aprovizionării cu apă și al 
epurării apelor, al deșeurilor, al 
construcțiilor, al gestionării dezastrelor, al 
agriculturii, al turismului și al sănătății 
facilitează dezvoltarea infrastructurii verzi;

proiectele de cercetare, inovare, 
consolidare a capacităților și educative din 
acest domeniu și să sprijine schimbul de 
informații și de bune practici; subliniază că 
competențele și educația personalului 
capabil să îmbrățișeze această abordare 
inovatoare și să aprecieze la justa valoare 
beneficiile oferite de ecosisteme, în special 
în sectorul aprovizionării cu apă și al 
epurării apelor, al deșeurilor, al 
construcțiilor, al gestionării dezastrelor, al 
agriculturii, al turismului, al incluziunii 
sociale și al sănătății facilitează 
dezvoltarea infrastructurii ecologice;

Or. en

Amendamentul 65
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. îndeamnă Comisia să promoveze, dacă 
este necesar, proiectele educative din acest 
domeniu și să sprijine schimbul de 
informații și de bune practici; subliniază că 
competențele și educația personalului 
capabil să îmbrățișeze această abordare 
inovatoare și să aprecieze la justa valoare 
beneficiile oferite de ecosisteme, în special 
în sectorul aprovizionării cu apă și al 
epurării apelor, al deșeurilor, al 
construcțiilor, al gestionării dezastrelor, al 
agriculturii, al turismului și al sănătății 
facilitează dezvoltarea infrastructurii verzi;

19. îndeamnă Comisia să promoveze, dacă 
este necesar, proiectele educative, de 
diseminare, conștientizare și informare 
publică din acest domeniu și să sprijine 
schimbul de informații și de bune practici; 
subliniază că competențele și educația 
personalului capabil să îmbrățișeze această 
abordare inovatoare și să aprecieze la justa 
valoare beneficiile oferite de ecosisteme, în 
special în sectorul aprovizionării cu apă și 
al epurării apelor, al deșeurilor, al 
construcțiilor, al gestionării dezastrelor, al 
agriculturii, al turismului și al sănătății 
facilitează dezvoltarea infrastructurii 
ecologice;

Or. es
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Amendamentul 66
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. reamintește statelor membre că este 
necesar să se organizeze programe 
academice pentru educația și formarea de 
specialiști în infrastructuri ecologice în 
cadrul instituțiilor de învățământ 
competente sau, pentru cursanții 
independenți, în cadrul unor instituții 
externe, precum și să se pună în aplicare 
formarea practică și schimbul de bune 
practici;

Or. bg

Amendamentul 67
Sandrine Bélier, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază rolul pe care îl pot juca 
organizațiile societății civile, cercetările 
realizate de amatori, responsabilitatea 
cetățenească și participarea publică în 
planificarea, implementarea, menținerea 
și monitorizarea proiectelor de 
infrastructuri ecologice la nivel local și 
îndeamnă statele membre să faciliteze 
aceste procese;

Or. en

Amendamentul 68
Daniël van der Stoep
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Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. scoate în evidență potențialul de 
inovare în ceea ce privește infrastructurile 
verzi și rolul-cheie pe care IMM-urile îl pot 
avea în acest domeniu; reamintește faptul 
că standardele comune, certificarea și 
etichetarea vin în sprijinul investițiilor în 
infrastructurile verzi și creează mediul 
necesar pentru deschizătorii de drumuri;

23. scoate în evidență potențialul de 
inovare al infrastructurilor ecologice și 
rolul-cheie pe care IMM-urile îl pot avea în 
acest domeniu; reamintește faptul că 
standardele comune, certificarea și 
etichetarea vin în sprijinul investițiilor în 
infrastructurile ecologice și creează mediul 
necesar pentru fanaticii schimbărilor 
climatice și pentru deschizătorii de 
drumuri;

Or. nl

Amendamentul 69
Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. scoate în evidență potențialul de 
inovare în ceea ce privește infrastructurile
verzi și rolul-cheie pe care IMM-urile îl pot 
avea în acest domeniu; reamintește faptul 
că standardele comune, certificarea și 
etichetarea vin în sprijinul investițiilor în 
infrastructurile verzi și creează mediul 
necesar pentru deschizătorii de drumuri;

23. scoate în evidență potențialul de 
inovare, de dezvoltare economică durabilă 
și de creare de locuri de muncă al
infrastructurilor ecologice și rolul-cheie 
pe care IMM-urile îl pot avea în acest 
domeniu; reamintește faptul că standardele 
comune, certificarea și etichetarea vin în 
sprijinul investițiilor în infrastructurile 
ecologice și creează mediul necesar pentru 
deschizătorii de drumuri;

Or. pt

Amendamentul 70
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că este necesară 
introducerea unui sistem de monitorizare 
și supervizare a infrastructurilor 
ecologice, în vederea atingerii obiectivelor 
și scopurilor în materie de dezvoltare 
durabilă ale Strategiei Europa 2020;

Or. bg


