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Amendamentul 140
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I 
pentru a face legitim ajutorul pentru venit 
destinat agricultorilor prin asigurarea 
conservării biodiversității în peisajul 
agricol mai larg, îmbunătățirea 
conectivității și adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice; salută propunerea 
Comisiei de reformă a PAC, care prevede 
„ecologizarea” PAC prin alocarea a 30 % 
din plățile aferente pilonului I unui 
pachet de bune practici valoroase și de 
bază aplicate la nivel de exploatație 
agricolă, care ar trebui să includă rotația 
și diversificarea culturilor, pășunile 
permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar 
trebui să reprezinte 10 % din terenul 
agricol, și nu 7 %, astfel cum este propus 
de Comisie;

eliminat

Or. en

Amendamentul 141
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Albert Deß

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit 
destinat agricultorilor prin asigurarea 
conservării biodiversității în peisajul 
agricol mai larg, îmbunătățirea 
conectivității și adaptarea la efectele 

14. solicită ca ecologizarea PAC să 
reprezinte un element important în 
agricultura durabilă pentru a proteja 
resursele naturale și solicită, prin urmare, 
introducerea unui mecanism de stimulare 
la nivelul UE, prin intermediul unei 
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schimbărilor climatice; salută propunerea 
Comisiei de reformă a PAC, care prevede 
„ecologizarea” PAC prin alocarea a 30 % 
din plățile aferente pilonului I unui 
pachet de bune practici valoroase și de 
bază aplicate la nivel de exploatație 
agricolă, care ar trebui să includă rotația 
și diversificarea culturilor, pășunile 
permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar 
trebui să reprezinte 10 % din terenul 
agricol, și nu 7 %, astfel cum este propus 
de Comisie;

componente de ecologizare, ale cărui 
obiective sunt asigurarea sustenabilității 
întreprinderilor și a siguranței alimentare 
pe termen lung cu ajutorul gestionării 
eficiente a resurselor limitate (apă, 
energie, terenuri);

Or. de

Amendamentul 142
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar 
trebui să reprezinte 10 % din terenul 
agricol, și nu 7 %, astfel cum este propus 
de Comisie;

14. solicită o abordare de durată în cadrul 
PAC pentru a face legitim ajutorul pentru 
venit destinat agricultorilor prin asigurarea 
conservării biodiversității în peisajul 
agricol mai larg, îmbunătățirea 
conectivității și adaptarea la afectele 
schimbărilor climatice și pentru a asigura 
menținerea producției de alimente și 
habitate sănătoase;

Or. de



AM\892360RO.doc 5/75 PE480.679v02-00

RO

Amendamentul 143
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar 
trebui să reprezinte 10 % din terenul 
agricol, și nu 7 %, astfel cum este propus 
de Comisie;

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
naturii și, prin urmare, a biodiversității în 
peisajul agricol mai larg, îmbunătățirea 
conectivității și adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice; ia act de
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea unei părți a plăților aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că 
măsurile propuse de Comisie ar trebui 
adaptate realității și elaborate astfel încât 
să fie mai puțin birocratice și mai 
flexibile;

Or. de

Amendamentul 144
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a legitimiza în continuare ajutorul pentru 
venit destinat agricultorilor prin asigurarea 
conservării biodiversității în peisajul 
agricol mai larg, îmbunătățirea 
conectivității și adaptarea la efectele 
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propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar 
trebui să reprezinte 10 % din terenul 
agricol, și nu 7 %, astfel cum este propus 
de Comisie;

schimbărilor climatice; salută propunerea 
Comisiei de reformă a PAC, care prevede 
„ecologizarea” PAC prin alocarea a 30 % 
din plățile aferente pilonului I unui pachet 
de bune practici valoroase, realizabile și de 
bază aplicate la nivel de exploatație 
agricolă, cum ar fi rotația și diversificarea 
culturilor, pășunile permanente, o „zonă de 
interes ecologic” minimă și practicile 
agricole eficiente din punct de vedere al 
resurselor și favorabile climei;

Or. en

Amendamentul 145
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit 
destinat agricultorilor prin asigurarea
conservării biodiversității în peisajul 
agricol mai larg, îmbunătățirea
conectivității și adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice; salută propunerea 
Comisiei de reformă a PAC, care prevede 
„ecologizarea” PAC prin alocarea a 30 % 
din plățile aferente pilonului I unui 
pachet de bune practici valoroase și de 
bază aplicate la nivel de exploatație 
agricolă, care ar trebui să includă rotația 
și diversificarea culturilor, pășunile 
permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar 
trebui să reprezinte 10 % din terenul 
agricol, și nu 7 %, astfel cum este propus 
de Comisie;

14. solicită PAC să ofere un sprijin mai 
mare conservării biodiversității în peisajul 
agricol mai larg, îmbunătățind
conectivitatea și adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice; ia act de
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” pilonului I 
din cadrul PAC, dar subliniază că această
măsură trebuie adaptată realității agricole 
și de mediu din fiecare stat membru și nu 
să implice costuri insuportabile pentru 
fermieri; pledează în favoarea faptului că 
pilonul II din cadrul PAC include o mai 
mare varietate de instrumente pentru a 
promova biodiversitatea;

Or. es
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Amendamentul 146
Bogusław Sonik

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar 
trebui să reprezinte 10 % din terenul 
agricol, și nu 7 %, astfel cum este propus 
de Comisie;

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 
propunerea Comisiei de reformă a PAC,
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
cuprindă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă;

Or. en

Amendamentul 147
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 

14. solicită ecologizarea PAC pentru a face 
legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; ia act de
propunerea Comisiei de reformă a PAC 
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care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar 
trebui să reprezinte 10 % din terenul 
agricol, și nu 7 %, astfel cum este propus 
de Comisie;

care prevede „ecologizarea” PAC în cadrul
pilonului I; consideră că o listă de opțiuni
de bune practici valoroase și de bază 
aplicate la nivel de exploatație agricolă ar 
putea să includă: sprijin pentru emisii 
reduse de carbon și măsuri care să 
limiteze sau să capteze emisiile de gaze cu 
efect de seră; sprijin pentru consumul 
redus de energie și eficiența energetică; 
zone tampon, răzoare, prezența gardurilor 
vii etc.; pajiști permanente; tehnici 
agricole de precizie; rotația culturilor și 
diversitatea culturilor, planuri de eficiență 
furajeră;

Or. en

Amendamentul 148
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar trebui 
să reprezinte 10 % din terenul agricol, și 
nu 7 %, astfel cum este propus de 
Comisie;

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic”minimă; salută propunerea 
Comisiei potrivit căreia o „zonă de interes 
ecologic” minimă ar trebui să reprezinte 
7 % din terenul agricol; consideră totuși că 
această cifră de 7 % ar trebui examinată 
printr-o evaluare cuprinzătoare a 
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impactului;

Or. de

Amendamentul 149
Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar 
trebui să reprezinte 10 % din terenul 
agricol, și nu 7 %, astfel cum este propus 
de Comisie;

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice cu ajutorul 
unei componentei de ecologizare; salută 
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici de 
ecologizare valoroase și de bază aplicate la 
nivel de exploatație agricolă, care ar trebui 
să includă rotația și diversificarea 
culturilor, pășunile permanente și o „zonă 
de interes ecologic” minimă; consideră că
obiectivele pentru creșterea contribuțiilor 
aduse mediului prin intermediul PAC și 
pentru menținerea unui sector agricol 
productiv în Europa pot fi echilibrate în 
mod corespunzător dacă  în „zona de 
interes ecologic” minimă sunt incluse în 
special acele zone care îndeplinesc 
criteriile din anexa I la Directiva privind 
flora, fauna și habitatele; o altă condiție 
este aceea de a le permite fermierilor să 
aleagă zonele care trebuie considerate 
„zone de interes ecologic”;

Or. de
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Amendamentul 150
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar 
trebui să reprezinte 10 % din terenul 
agricol, și nu 7 %, astfel cum este propus 
de Comisie;

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea plăților aferente pilonului I unui 
pachet de bune practici valoroase și de 
bază aplicate la nivel de exploatație 
agricolă; consideră totuși că un astfel de 
pachet de bune practici poate include alte 
măsuri de „ecologizare” decât
diversificarea rotației culturilor, pășunile 
permanente și o „zonă de interes ecologic” 
minimă, astfel cum este propus de 
Comisie;

Or. en

Amendamentul 151
João Ferreira

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 

14. solicită ecologizarea pilonului I, fără a 
uita însă principala sa funcție de 
producție a alimentelor, pentru a face 
legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
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care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar trebui 
să reprezinte 10 % din terenul agricol, și nu 
7 %, astfel cum este propus de Comisie;

efectele schimbărilor climatice; ia act de
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar trebui 
să reprezinte 10 % din terenul agricol, și nu 
7 %, astfel cum este propus de Comisie;

Or. pt

Amendamentul 152
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar 
trebui să reprezinte 10 % din terenul 
agricol, și nu 7 %, astfel cum este propus 
de Comisie;

14. solicită ecologizarea pilonului I într-un 
mod practic, rentabil și simplu, pentru a 
face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă diversificarea, pășunile permanente 
și o „zonă de interes ecologic” minimă; 
consideră că o „zonă de interes ecologic” 
standard ar trebui să reprezinte 7 % din 
terenul agricol, astfel cum este propus de 
Comisie;

Or. fi
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Amendamentul 153
Nick Griffin

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea
la efectele schimbărilor climatice; salută 
propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar trebui 
să reprezinte 10 % din terenul agricol, și nu 
7 %, astfel cum este propus de Comisie;

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face mai eficient ajutorul pentru venit 
destinat agricultorilor ca un mijloc de
asigurare a conservării biodiversității în 
peisajul agricol mai larg, de îmbunătățire a
conectivității și de adaptare la efectele 
schimbărilor climatice; salută propunerea 
Comisiei de reformă a PAC, care prevede 
„ecologizarea” PAC prin alocarea a 30 % 
din plățile aferente pilonului I unui pachet 
de bune practici valoroase și de bază 
aplicate la nivel de exploatație agricolă, 
care ar trebui să includă rotația și 
diversificarea culturilor, pășunile 
permanente și o „zonă de interes ecologic” 
minimă; consideră totuși că o „zonă de 
interes ecologic” minimă ar trebui să 
reprezinte 10 % din terenul agricol, și nu 
7 %, astfel cum este propus de Comisie;

Or. en

Amendamentul 154
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 

14. solicită ecologizarea pilonului I pentru 
a face legitim ajutorul pentru venit destinat 
agricultorilor prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice; salută 
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propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar trebui 
să reprezinte 10 % din terenul agricol, și nu 
7 %, astfel cum este propus de Comisie;

propunerea Comisiei de reformă a PAC, 
care prevede „ecologizarea” PAC prin 
alocarea a 30 % din plățile aferente 
pilonului I unui pachet de bune practici 
valoroase și de bază aplicate la nivel de 
exploatație agricolă, care ar trebui să 
includă rotația și diversificarea culturilor, 
pășunile permanente și o „zonă de interes 
ecologic” minimă; consideră totuși că o 
„zonă de interes ecologic” minimă ar trebui 
să reprezinte 10 % din terenul agricol, și nu 
7 %, astfel cum este propus de Comisie; 
reiterează solicitarea sa de a se acorda 
sprijin în funcție de suprafață rețelei 
Natura 2000 în cadrul plăților directe;

Or. en

Amendamentul 155
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. pledează în favoarea caracterului 
oportun al practicilor de „ecologizare” 
pentru diversitatea agricolă în diverse 
state membre, luând în considerare, de 
exemplu, situația aparte a țărilor 
mediteraneene, care nu este abordată prin 
intermediul pragurilor propuse în raport 
cu diversificarea culturilor și a terenurilor
importante din punct de vedere ecologic; 
culturile asamblate, culturile permanente 
(plantațiile de măslini, podgoriile, livezile 
de meri) sau culturile de orez sunt câteva 
exemple de practici care ar trebui să fie 
compatibile cu „ecologizarea”, dată fiind
valoarea ecologică și de conservare 
deosebită pe care unele dintre aceste 
sisteme agricole ar putea să o aibă;

Or. pt
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Amendamentul 156
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. susține că în cadrul noii PAC trebuie 
sporit sprijinul acordat actorilor publici și 
privați care protejează biodiversitatea 
forestieră a speciilor, habitatele și 
serviciile ecosistemice și că eligibilitatea 
trebuie, de asemenea, extinsă la zonele 
care stabilesc legătura cu siturile Natura 
2000;

Or. en

Amendamentul 157
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. constată că filozofia generală a 
prezentei propuneri de reformă a PAC 
demonstrează o „orientare sporită spre 
piață” și este favorabilă „competitivității”, 
solicită eliminarea sau limitarea strictă a 
instrumentelor de reglementare a 
producției și a piețelor, precum și 
supunerea agriculturii normelor OMC, 
care promovează modele de producție 
intensive și orientate către export, 
deoarece acestea periclitează și distrug 
resursele naturale și biodiversitatea și 
contravin „ecologizării” declarate;

Or. pt
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Amendamentul 158
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă 
Directiva-cadru privind apa, legislația 
privind pesticidele și directivele privind 
păsările și habitatele;

eliminat

Or. en

Amendamentul 159
Holger Krahmer

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă
Directiva-cadru privind apa, legislația 
privind pesticidele și directivele privind 
păsările și habitatele;

15. solicită norme stricte și simplificate de 
eco-condiționalitate care să contribuie la
conservarea biodiversității;

Or. en

Amendamentul 160
Anja Weisgerber

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-



PE480.679v02-00 16/75 AM\892360RO.doc

RO

condiționalitate care să cuprindă
Directiva-cadru privind apa, legislația 
privind pesticidele și directivele privind 
păsările și habitatele;

condiționalitate, în măsura în care aceste 
norme sunt strâns legate de sectorul 
agricol sau de întreprinderi agricole 
individuale;

Or. de

Amendamentul 161
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă
Directiva-cadru privind apa, legislația 
privind pesticidele și directivele privind 
păsările și habitatele;

15. solicită ca toate plățile PAC, inclusiv 
cele realizate după anul 2014, să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate; solicită norme simple și 
transparente pentru părțile afectate;

Or. de

Amendamentul 162
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă
Directiva-cadru privind apa, legislația 
privind pesticidele și directivele privind 
păsările și habitatele;

15. solicită ca toate plățile PAC să
continue să fie susținute de norme stricte 
de eco-condiționalitate; solicită o limitare 
și o simplificare semnificativă a acestor 
norme;

Or. de
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Amendamentul 163
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă Directiva-
cadru privind apa, legislația privind 
pesticidele și directivele privind păsările și 
habitatele;

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă Directiva-
cadru privind apa, legislația privind 
pesticidele și directivele privind păsările și 
habitatele; solicită, de asemenea, o 
examinare a acestor norme de eco-
condiționalitate în ceea ce privește 
birocrația implicată, precum și 
simplificarea semnificativă a acestora 
dacă se constată că această birocrație este 
excesivă;

Or. de

Amendamentul 164
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă Directiva-
cadru privind apa, legislația privind 
pesticidele și directivele privind păsările și 
habitatele;

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă Directiva-
cadru privind apa, legislația privind 
pesticidele și directivele privind păsările și 
habitatele; sprijină, cu toate acestea, 
propunerea Comisiei de a aplica norme 
mai puțin stricte de eco-condiționalitate 
pentru micii fermieri care participă la 
scheme de ajutoare destinate micilor 
fermieri, în semn de recunoaștere a 
impactului relativ redus al acestora 
asupra mediului și a dificultăților
birocratice pe care aceștia le întâmpină în 
ceea ce privește măsurile de eco-
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condiționalitate;

Or. en

Amendamentul 165
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă
Directiva-cadru privind apa, legislația 
privind pesticidele și directivele privind 
păsările și habitatele;

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme de eco-condiționalitate 
care se aplică agricultorilor și care iau în 
considerare, de asemenea, Directiva-cadru
privind apa, legislația privind pesticidele și 
directivele privind păsările și habitatele;

Or. fi

Amendamentul 166
Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă Directiva-
cadru privind apa, legislația privind 
pesticidele și directivele privind păsările și 
habitatele;

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă Directiva-
cadru privind apa, legislația privind 
pesticidele, biocidele și directivele privind 
păsările și habitatele;

Or. ro

Amendamentul 167
Mairead McGuinness
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă
Directiva-cadru privind apa, legislația 
privind pesticidele și directivele privind 
păsările și habitatele;

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de standarde stricte de mediu cu 
norme armonizate de eco-condiționalitate 
aplicabile la nivel de exploatație; 

Or. en

Amendamentul 168
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă Directiva-
cadru privind apa, legislația privind 
pesticidele și directivele privind păsările și 
habitatele;

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă directivele 
privind păsările și habitatele fără a 
denatura standardele actuale (2007-
2013), precum și Directiva-cadru privind 
apa și legislația privind pesticidele cu efect 
imediat în 2014;

Or. en

Amendamentul 169
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă

15. subliniază că ajutorul direct aferent 
PAC face subiectul principiului de „eco-
condiționalitate”, care solicită o strictă 
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Directiva-cadru privind apa, legislația 
privind pesticidele și directivele privind 
păsările și habitatele;

conformitate cu normele de protecție a 
mediului, precum legislația privind 
pesticidele și directivele privind păsările și 
habitatele; ia act de propunerea prezentată 
de Comisia Europeană în contextul 
reformei PAC de a include, în plus, 
Directiva-cadru privind apa;

Or. es

Amendamentul 170
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme stricte de eco-
condiționalitate care să cuprindă
Directiva-cadru privind apa, legislația 
privind pesticidele și directivele privind 
păsările și habitatele;

15. solicită ca toate plățile PAC să fie 
susținute de norme deja existente de eco-
condiționalitate eventual extinse, de 
exemplu, la Directiva-cadru privind apa, 
legislația privind pesticidele și directivele 
privind păsările și habitatele;

Or. en

Amendamentul 171
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită consolidarea pilonului II și 
îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
care acest pilon îl pune pe mediu, precum 
și privind eficiența măsurilor sale agricole 
și de mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu;

16. solicită consolidarea politicii de 
dezvoltare rurală și îmbunătățiri privind 
accentul pe care pilonul II din toate statele 
membre îl pune pe mediu, precum și 
privind eficiența măsurilor sale agricole și 
de mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
pentru măsuri de mediu;

Or. en
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Amendamentul 172
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită consolidarea pilonului II și 
îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
care acest pilon îl pune pe mediu, precum 
și privind eficiența măsurilor sale agricole 
și de mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu;

16. solicită consolidarea pilonului II în 
toate statele membre și îmbunătățiri 
suplimentare privind accentul pe care acest 
pilon îl pune pe mediu, precum și privind 
eficiența măsurilor sale agricole și de 
mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu;

Or. en

Amendamentul 173
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită consolidarea pilonului II și 
îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
care acest pilon îl pune pe mediu, precum 
și privind eficiența măsurilor sale agricole 
și de mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu;

16. solicită consolidarea pilonului II și 
îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
care acest pilon îl pune pe mediu în toate 
statele membre, precum și privind 
eficiența măsurilor sale agricole și de 
mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu;

Or. de

Amendamentul 174
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită consolidarea pilonului II și 
îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
care acest pilon îl pune pe mediu, precum 
și privind eficiența măsurilor sale agricole 
și de mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu;

16. solicită consolidarea pilonului II în 
toate statele membre ale UE și 
îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
care acest pilon îl pune pe mediu, precum 
și privind eficiența măsurilor sale agricole 
și de mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu; solicită 
introducerea unor componente de 
stimulare veritabile în vederea 
recompensării serviciilor aduse 
ecosistemului în agricultură;

Or. de

Amendamentul 175
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită consolidarea pilonului II și 
îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
care acest pilon îl pune pe mediu, precum 
și privind eficiența măsurilor sale agricole 
și de mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu;

16. solicită consolidarea pilonului II și 
îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
care acest pilon îl pune pe mediu în toate 
statele membre ale UE, precum și privind 
eficiența măsurilor sale agricole și de 
mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu;

Or. de

Amendamentul 176
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită consolidarea pilonului II și 16. solicită consolidarea pilonului II și 
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îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
care acest pilon îl pune pe mediu, precum 
și privind eficiența măsurilor sale agricole 
și de mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu;

îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
care acest pilon îl pune pe mediu, precum 
și privind eficiența măsurilor sale agricole 
și de mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu; 
subliniază că nu trebuie să se permită ca 
ecologizarea pilonului I să submineze
măsurile de mediu ale pilonului II, care s-
au dovedit a fi eficiente;

Or. fi

Amendamentul 177
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită consolidarea pilonului II și 
îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
care acest pilon îl pune pe mediu, precum 
și privind eficiența măsurilor sale agricole 
și de mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu;

16. solicită consolidarea pilonului II, în 
prezent nucleul PAC care oferă beneficii 
ecologice, și îmbunătățiri drastice privind 
accentul pe care acest pilon îl pune pe 
mediu, precum și privind eficiența 
măsurilor sale agricole și de mediu, 
inclusiv prin includerea de cheltuieli 
minime obligatorii pentru măsuri de mediu; 
de exemplu, măsurile agricole și de 
mediu, administrarea Natura 2000 și 
sprijinul pentru înalta valoare naturală și 
agricultura ecologică;

Or. en

Amendamentul 178
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită consolidarea pilonului II și 
îmbunătățiri drastice privind accentul pe 

16. solicită consolidarea pilonului II și 
îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
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care acest pilon îl pune pe mediu, precum 
și privind eficiența măsurilor sale agricole 
și de mediu, inclusiv prin cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu;

care acest pilon îl pune pe mediu precum 
și, privind eficiența măsurilor sale agricole 
și de mediu, inclusiv prin includerea 
obligatorie a mediului forestier și a 
măsurilor Natura 2000 în programele de 
dezvoltare rurală și cheltuieli minime 
obligatorii pentru măsuri de mediu, 
inclusiv agricultura ecologică drept o 
abordare cuprinzătoare în vederea unor 
practici agricole durabile;

Or. en

Amendamentul 179
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită consolidarea pilonului II și 
îmbunătățiri drastice privind accentul pe 
care acest pilon îl pune pe mediu, precum 
și privind eficiența măsurilor sale agricole 
și de mediu, inclusiv prin cheltuieli 
minime obligatorii pentru măsuri de
mediu;

16. solicită consolidarea pilonului II și o 
atenție continuă asupra accentului pe care 
acest pilon îl pune pe mediu, precum și 
asupra eficienței măsurilor sale agricole și 
de mediu;

Or. en

Amendamentul 180
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. atrage atenția asupra faptului că 
sporirea cererii de carburanți agricoli și 
intensificarea constantă a presiunii în 
ceea ce privește producerea acestora în 
țările în curs de dezvoltare amenință 
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biodiversitatea, în special în țările în curs 
de dezvoltare, prin degradarea și 
transformarea habitatelor și 
ecosistemelor, cum ar fi zonele umede și 
pădurile, printre altele;

Or. pt

Amendamentul 181
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. ia act de raportul critic al Curții de 
Conturi Europene privind schemele de 
agromediu; constată că obiectivele de 
mediu au fost atinse într-o măsură foarte 
limitată cu cei 22,2 miliarde de euro 
disponibili pentru perioada 2007-2013; 
îndeamnă Comisia să se asigure că 
viitoarele subvenții agricole și de mediu 
sunt aprobate numai în temeiul unor 
criterii stricte de mediu;

Or. en

Amendamentul 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că ar trebui consolidată 
inspecția practicilor agricole pentru a 
preveni pierderea biodiversității; 
consideră, în special, că deversările de 
deșeuri ar trebui controlate și chiar 
interzise în zonele cele mai sensibile 
pentru a proteja ecosistemele;
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Or. es

Amendamentul 183
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită includerea unei noi măsuri a 
PAC denumită „conservarea in situ și ex 
situ a materialului genetic forestier 
identificat”;

Or. en

Amendamentul 184
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. pentru a spori performanța ecologică 
a sistemelor de producție, solicită o 
orientare agricolă și de mediu a PEI 
(Parteneriatul european pentru inovare) 
în agricultură;

Or. en

Amendamentul 185
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 16b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. solicită adaptarea legislației și a 
stimulentelor pentru menținerea și 
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dezvoltarea în continuare a diversității 
resurselor genetice agricole, de exemplu, 
soiuri și tipuri adaptate la nivel local;

Or. en

Amendamentul 186
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 16c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. invită Comisia să protejeze 
biodiversitatea europeană în ceea ce 
privește diseminarea în mediul natural a 
organismelor modificate genetic și să 
propună un sistem adecvat de asigurare a 
răspunderii pentru a garanta reintegrarea 
în cazul diseminării acestora;

Or. en

Amendamentul 187
Horst Schnellhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și statele membre să 
profite de fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa 
pentru a readuce la stadiul de sălbăticie 
mari părți din peisaj care să devină 
importante zone sălbatice, și să ofere noi 
oportunități socioeconomice pentru 
dezvoltarea rurală, conservând în același 
timp biodiversitatea Europei;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 188
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
profite de fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa 
pentru a readuce la stadiul de sălbăticie 
mari părți din peisaj care să devină 
importante zone sălbatice și să ofere noi 
oportunități socioeconomice pentru 
dezvoltarea rurală, conservând în același 
timp biodiversitatea Europei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 189
Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și statele membre să 
profite de fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa pentru 
a readuce la stadiul de sălbăticie mari 
părți din peisaj care să devină importante 
zone sălbatice, și să ofere noi oportunități 
socioeconomice pentru dezvoltarea rurală, 
conservând în același timp biodiversitatea 
Europei;

17. invită Comisia și statele membre să 
profite de fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa pentru 
a sprijini conservarea punctuală a
biodiversității în Europa pentru a crea noi 
oportunități socioeconomice pentru 
dezvoltarea rurală;

Or. de

Amendamentul 190
Horst Schnellhardt
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia și statele membre să
profite de fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa pentru 
a readuce la stadiul de sălbăticie mari 
părți din peisaj care să devină importante 
zone sălbatice, și să ofere noi oportunități 
socioeconomice pentru dezvoltarea 
rurală, conservând în același timp 
biodiversitatea Europei;

17. invită Comisia și statele membre să
examineze fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa și să 
introducă măsuri care vor conduce la 
creșterea exploatării agricole în 
conformitate cu principiile biodiversității;

Or. de

Amendamentul 191
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
profite de fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa pentru 
a readuce la stadiul de sălbăticie mari 
părți din peisaj care să devină importante
zone sălbatice și să ofere noi oportunități 
socioeconomice pentru dezvoltarea rurală, 
conservând în același timp biodiversitatea 
Europei;

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
profite de fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa pentru 
a transforma eventual cel puțin unele
părți din peisaj în zone sălbatice și să ofere 
noi oportunități socioeconomice pentru 
dezvoltarea rurală, conservând în același 
timp biodiversitatea Europei;

Or. fi

Amendamentul 192
Nick Griffin

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
profite de fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa pentru 
a readuce la stadiul de sălbăticie mari părți 
din peisaj care să devină importante zone 
sălbatice și să ofere noi oportunități 
socioeconomice pentru dezvoltarea rurală, 
conservând în același timp biodiversitatea 
Europei;

17. solicită Comisiei și statelor membre ca, 
ținând seama pe deplin de opiniile și 
nevoile comunităților care mai trăiesc 
și/sau lucrează în zona vizată, să profite 
de fenomenul de abandonare a terenului în 
diferite părți din Europa pentru a readuce 
la stadiul de sălbăticie mari părți din peisaj 
care să devină importante zone sălbatice și 
să ofere noi oportunități socioeconomice 
pentru dezvoltarea rurală, conservând în 
același timp biodiversitatea Europei;

Or. en

Amendamentul 193
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei și statelor membre să
profite de fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa 
pentru a readuce la stadiul de sălbăticie 
mari părți din peisaj care să devină 
importante zone sălbatice și să ofere noi 
oportunități socioeconomice pentru 
dezvoltarea rurală, conservând în același 
timp biodiversitatea Europei;

17. încurajează Comisia și statele membre 
să își schimbe perspectiva privind
fenomenul de abandonare a terenului în 
unele părți din Europa, considerând
aceasta inclusiv o potențială șansă de a 
readuce la stadiul de sălbăticie zone
deosebit de mari, în care gestionarea nu 
mai este realistă, și să ofere noi 
oportunități socioeconomice pentru 
dezvoltarea rurală, conservând în același 
timp biodiversitatea Europei;

Or. en

Amendamentul 194
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines



AM\892360RO.doc 31/75 PE480.679v02-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
profite de fenomenul de abandonare a
terenului în diferite părți din Europa 
pentru a readuce la stadiul de sălbăticie 
mari părți din peisaj care să devină 
importante zone sălbatice și să ofere noi 
oportunități socioeconomice pentru 
dezvoltarea rurală, conservând în același 
timp biodiversitatea Europei;

17. regretă abandonarea în măsură din ce 
în ce mai mare a terenurilor agricole în
Uniunea Europeană, întrucât acest lucru 
sporește problema deșertificării 
terenurilor și afectează conservarea 
biodiversității, precum și echilibrul 
socioeconomic al multor zone rurale; în 
acest sens, solicită să se acorde atenție 
rolului important pe care îl au agricultorii 
europeni în calitate de „gardieni” ai 
peisajului;

Or. es

Amendamentul 195
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
profite de fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa pentru 
a readuce la stadiul de sălbăticie mari părți 
din peisaj care să devină importante zone 
sălbatice și să ofere noi oportunități 
socioeconomice pentru dezvoltarea rurală, 
conservând în același timp biodiversitatea 
Europei;

17. solicită Comisiei și statelor membre, 
acolo unde este posibil și necesar ca să se 
atingă obiective de biodiversitate concrete,
să profite de fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa pentru 
a readuce la stadiul de sălbăticie mari părți 
din peisaj care să devină importante zone 
sălbatice și să ofere noi oportunități 
socioeconomice pentru dezvoltarea rurală, 
conservând în același timp biodiversitatea 
Europei;

Or. en

Amendamentul 196
Mairead McGuinness
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită Comisiei și statelor membre să 
profite de fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa pentru 
a readuce la stadiul de sălbăticie mari părți 
din peisaj care să devină importante zone 
sălbatice și să ofere noi oportunități 
socioeconomice pentru dezvoltarea rurală, 
conservând în același timp biodiversitatea 
Europei;

17. solicită Comisiei și statelor membre să
examineze fenomenul de abandonare a 
terenului în diferite părți din Europa ca o 
posibilă oportunitate pentru a readuce la 
stadiul de sălbăticie mari părți din peisaj 
care să devină importante zone sălbatice și 
să ofere noi oportunități socioeconomice 
pentru dezvoltarea rurală, conservând în 
același timp biodiversitatea Europei; 
subliniază, cu toate acestea, necesitatea de 
a respecta titlul de proprietate funciară 
existent;

Or. en

Amendamentul 197
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. îndeamnă statele membre și Comisia 
să încurajeze adoptarea planurilor de 
gestionare a pădurilor, între altele, prin 
utilizarea măsurilor de dezvoltare rurală 
și programul LIFE+; subliniază 
necesitatea de a include în planurile de 
gestionare a pădurilor măsuri de 
biodiversitate speciale, mai ales măsuri 
speciale pentru conservarea speciilor 
protejate și a habitatelor naturale, pentru 
a îmbunătăți situația acestora, în cadrul 
zonelor Natura 2000 și dincolo de 
acestea;

Or. en
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Amendamentul 198
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. îndeamnă statele membre să își 
elaboreze propria politică forestieră astfel 
încât să ia pe deplin în considerare 
importanța pădurilor în ceea ce privește 
protejarea biodiversității, prevenirea 
eroziunii solului, sechestrarea carbonului 
și purificarea aerului și menținerea 
circuitului apei;

Or. en

Amendamentul 199
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. avertizează asupra faptului că 
diverse specii și habitate foarte apreciate, 
din perspectiva conservării, inclusiv cele 
protejate de legislația comunitară, sunt 
dependente de sistemele agricole de mediu 
în care prezența omului reprezintă un 
factor-cheie; în acest context, subliniază 
importanța stopării și inversării 
procesului de abandonare a terenurilor 
agricole, promovând stabilirea oamenilor 
în zonele rurale; pledează în favoarea 
creșterii sprijinului pentru agricultura la 
scară mică și medie, pentru agricultura 
familială și pentru practicile agricole 
cuprinzătoare, promovând bunele practici 
de conservare a resurselor naturale;

Or. pt
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Amendamentul 200
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. îndeamnă statele membre să includă 
măsuri bazate pe ecosistem pentru a spori 
capacitatea pădurilor de a face față 
incendiilor, ca parte a sistemelor de 
prevenire a incendiilor forestiere din 
planurile de gestionare a pădurilor;

Or. en

Amendamentul 201
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. deplânge faptul că până în prezent, 
politica comună în domeniul pescuitului a 
condus la declinul biodiversității în 
mediul marin și la nivelul resurselor 
marine;

Or. en

Amendamentul 202
Nick Griffin

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută propunerile Comisiei de 
reformare a politicii comune în domeniul 

18. salută propunerile Comisiei de 
reformare a politicii comune în domeniul 
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pescuitului (PCP), care ar trebui să 
garanteze implementarea abordării 
ecosistemice și aplicarea informațiilor 
științifice actualizate, care să stea la baza 
planurilor de gestionare pe termen lung 
pentru toate speciile de pești exploatate 
comercial; subliniază că doar pescuitul 
durabil oferă un viitor pentru sectorul 
pescuitului;

pescuitului (PCP), care ar trebui să 
garanteze implementarea abordării 
ecosistemice și aplicarea informațiilor 
științifice actualizate, care să stea la baza 
planurilor de gestionare pe termen lung 
pentru toate speciile de pești exploatate 
comercial și speciile nevizate afectate de 
pescuitul comercial; subliniază că doar 
pescuitul durabil oferă un viitor pentru 
sectorul pescuitului;

Or. en

Amendamentul 203
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută propunerile Comisiei de 
reformare a politicii comune în domeniul 
pescuitului (PCP), care ar trebui să 
garanteze implementarea abordării 
ecosistemice și aplicarea informațiilor 
științifice actualizate, care să stea la baza 
planurilor de gestionare pe termen lung 
pentru toate speciile de pești exploatate 
comercial; subliniază că doar pescuitul 
durabil oferă un viitor pentru sectorul
pescuitului;

18. salută propunerile Comisiei de 
reformare a politicii comune în domeniul 
pescuitului (PCP), care ar trebui să 
garanteze implementarea abordării 
ecosistemice și aplicarea informațiilor 
științifice actualizate, care să stea la baza 
planurilor de gestionare pe termen lung 
pentru toate speciile de pești exploatate 
comercial; subliniază că doar prin 
asigurarea sustenabilității pe termen lung 
a stocurilor de pește putem asigura 
viabilitatea economică și socială a 
sectorului european al pescuitului;

Or. en

Amendamentul 204
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută propunerile Comisiei de 
reformare a politicii comune în domeniul 
pescuitului (PCP), care ar trebui să 
garanteze implementarea abordării 
ecosistemice și aplicarea informațiilor 
științifice actualizate, care să stea la baza 
planurilor de gestionare pe termen lung 
pentru toate speciile de pești exploatate 
comercial; subliniază că doar pescuitul 
durabil oferă un viitor pentru sectorul 
pescuitului;

18. ia act de propunerile Comisiei de 
reformare a politicii comune în domeniul 
pescuitului (PCP), dar le consideră 
insuficiente pentru a garanta
implementarea eficientă a abordării 
ecosistemice și aplicarea informațiilor 
științifice actualizate, care să stea la baza 
planurilor de gestionare pe termen lung 
pentru toate speciile de pești capturate; 

Or. pt

Amendamentul 205
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia și statele membre să 
instituie zone marine protejate în care 
activitățile economice, inclusiv pescuitul, 
să facă obiectul unei gestionări 
consolidate bazate pe ecosistem, făcând 
posibilă reconcilierea conservării 
mediului cu practicarea pescuitului 
durabil;

Or. en

Amendamentul 206
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază, ca o preocupare, 
insistența Comisiei asupra gestionării 
centralizate a PCP, care conduce adeseori 
la orientări inadecvate privind realitatea 
și cu rezultate care sunt deseori în 
contradicție cu ceea ce a fost plănuit;
consideră că modificarea PCP ar trebui 
să asigure condiții pentru o gestionare 
eficientă de proximitate care asigură cel 
mai bine durabilitatea necesară a 
mediului – și care, odată definite
obiectivele generale, ar trebui să 
beneficieze de o amplă libertate și 
autonomie pentru a se dota cu cele mai 
adecvate instrumente pentru atingerea 
acestor obiective, luând în considerare 
specificitățile locale, regionale și 
naționale;

Or. pt

Amendamentul 207
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei și statelor membre 
să consolideze eforturile de colectare a 
datelor științifice privind populațiile de 
pești, în cazurile în care acestea sunt 
deficitare, în scopul oferirii unor 
recomandări științifice mai fiabile;

Or. ro

Amendamentul 208
João Ferreira, Sabine Wils
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Propunere de rezoluție
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. evidențiază faptul că rămân mari 
lacune în cunoștințele privind starea 
ecosistemelor marine și a resurselor 
piscicole și solicită sporirea efortului 
comunitar în domeniul cercetării marine
și o creștere a cofinanțării UE în ceea ce 
privește achiziția de date biologice de 
către statele membre, în cadrul 
domeniului de aplicare al PCP (limitată 
în prezent la maximum 50 %);

Or. pt

Amendamentul 209
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia și statele membre să 
coopereze cu scopul de a înființa un 
„serviciu european de pază de coastă”, 
pentru a consolida capacitatea de 
monitorizare și inspecție comună și 
pentru a asigura aplicarea legii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 210
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia și statele membre să 
coopereze cu scopul de a înființa un 
„serviciu european de pază de coastă”, 
pentru a consolida capacitatea de 
monitorizare și inspecție comună și 
pentru a asigura aplicarea legii;

19. invită Comisia și statele membre să 
coopereze mai îndeaproape cu scopul de a 
combate pescuitul ilegal, în deplină 
concordanță cu alocările autorităților 
naționale competente; 

Or. pt

Amendamentul 211
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să își 
intensifice eforturile pentru a asigura 
scăderea capturilor sub nivelurile de 
producție maximă durabilă (MSY) până în 
2015 și să integreze considerente ecologice 
în definiția MSY;

20. invită Comisia și statele membre să își 
intensifice eforturile pentru a asigura 
scăderea capturilor sub nivelurile de 
producție maximă durabilă (MSY) până în 
2015 și să integreze considerente ecologice 
în definiția MSY; reamintește obligația 
juridică – astfel cum este stabilită în 
Directiva-cadru „Strategia pentru mediul 
marin” – de a se asigura că toate stocurile 
de pește exploatate în scopuri comerciale 
se încadrează în limitele biologice de 
siguranță până în 2020;

Or. en

Amendamentul 212
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să își 20. invită Comisia și statele membre să 
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intensifice eforturile pentru a asigura
scăderea capturilor sub nivelurile de 
producție maximă durabilă (MSY) până în 
2015 și să integreze considerente 
ecologice în definiția MSY;

asigure respectarea în totalitate a limitelor 
de captură și/sau de efort stabilite pe baze 
științifice, în conformitate cu obiectivul de 
restabilire și menținere a populațiilor de 
specii exploatate peste niveluri care să 
permită obținerea producției maxime 
durabile până în 2015; în acest sens, 
subliniază faptul că lipsa de date 
științifice adecvate nu ar trebui folosită ca 
o scuză pentru lipsa de acțiune, iar în 
aceste cazuri ratele de mortalitate prin 
pescuit ar trebui să fie scăzute preventiv;

Or. en

Amendamentul 213
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că gestionarea pescuitului 
ar trebui să contribuie la obținerea unei 
stări de conservare favorabile în 
conformitate cu directivele privind 
păsările și habitatele și la atingerea 
obiectivului unei bune stări ecologice 
(BSE) în temeiul Directivei-cadru 
„Strategia pentru mediul marin” 
(MSFD); subliniază faptul că planurile de 
gestionare pe termen lung ar trebui să 
aibă la bază mai multe specii și nu o 
singură specie, pentru a reflecta mai bine 
abordarea ecosistemică, și că ar trebui 
stabilit un calendar strict pentru 
elaborarea acestora;

Or. en

Amendamentul 214
Kriton Arsenis, Edite Estrela
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Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază faptul că noua PCP și 
toate măsurile ulterioare adoptate de 
statele membre trebuie să fie în deplină 
conformitate cu Directiva 92/43/CEE, 
Directiva 2009/147/CE și Directiva 
2008/56/CE;

Or. en

Amendamentul 215
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că obiectivul eliminării 
practicilor de aruncare înapoi în mare a 
capturilor și cel al eliminării capturilor 
accidentale de specii nevizate și protejate 
ar trebui inclus în PCP și pus în aplicare în 
mod urgent;

21. subliniază că obiectivul eliminării 
practicilor de aruncare înapoi în mare a 
capturilor și cel al eliminării capturilor 
accidentale de specii nevizate, inclusiv 
cetaceele, țestoasele marine și păsările 
marine, ar trebui inclus în PCP și pus în 
aplicare în mod urgent; în plus, noua PCP 
ar trebui să includă o obligativitate clară 
de a elibera speciile nevizate care au o 
șansă ridicată de supraviețuire;

Or. en

Amendamentul 216
Nick Griffin

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că obiectivul eliminării 21. subliniază că obiectivul eliminării 
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practicilor de aruncare înapoi în mare a 
capturilor și cel al eliminării capturilor 
accidentale de specii nevizate și protejate 
ar trebui inclus în PCP și pus în aplicare în 
mod urgent;

practicilor de aruncare înapoi în mare a 
capturilor de specii-țintă mai puțin 
valoroase și cel al eliminării capturilor 
accidentale și a practicilor de aruncare 
înapoi în mare a capturilor de specii 
nevizate și protejate, în special cetacee, ar 
trebui inclus în PCP și pus în aplicare în 
mod urgent;

marsuinii sunt deosebit de vulnerabili la 
setci, iar delfinii sunt periclitați cu 
precădere din cauza capturării
accidentale; ambele specii au rate de 
reproducere scăzute, prin urmare, trebuie 
evidențiate și abordate riscurile deosebite 
la care sunt expuse aceste mamifere;

Or. en

Amendamentul 217
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că obiectivul eliminării 
practicilor de aruncare înapoi în mare a 
capturilor și cel al eliminării capturilor 
accidentale de specii nevizate și protejate 
ar trebui inclus în PCP și pus în aplicare în 
mod urgent;

21. subliniază că obiectivul eliminării 
practicilor de aruncare înapoi în mare a 
capturilor și cel al eliminării capturilor 
accidentale de specii nevizate și protejate 
ar trebui inclus în PCP și pus în aplicare în 
mod urgent, având în vedere diversitatea 
pescuitului la nivel european și abordarea 
diferențiată care se impune în mod 
necesar;

Or. pt

Amendamentul 218
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că ar trebui stabilite ținte 
și termene-limită pentru diminuarea 
capacității excedentare, astfel încât să 
poată fi urmărită o reducere netă a 
capacității flotei;

Or. en

Amendamentul 219
Peter van Dalen

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. constată că biodiversitatea mediului 
marin este afectată grav de pescuitul 
ilegal, nedeclarat și nereglementat 
(pescuit INN) și subliniază faptul că ar 
trebui consolidată cooperarea dintre 
statele membre ale UE și țările terțe 
pentru a combate pescuitul INN;

Or. nl

Amendamentul 220
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază necesitatea urgentă de a 
asigura identificarea și protejarea zonelor 
de depunere a icrelor și crearea de 
sanctuare în interesul biodiversității 
marine și al securității alimentare;

Or. en
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Amendamentul 221
Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. ia act de faptul că amenajarea 
rezervelor de pescuit, zone în care 
activitățile de pescuit pot fi interzise sau 
restricționate, constituie o măsură 
deosebit de eficientă și rentabilă pentru a 
realiza conservarea pe termen lung a 
stocurilor de pește; în acest sens, invită 
statele membre și Consiliul să stabilească 
rezervele de pescuit și regulile de 
administrare, cu o atenție deosebită 
asupra pepinierelor sau asupra zonelor de 
depunere a icrelor pentru stocurile de 
pește;

Or. en

Amendamentul 222
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 21b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. subliniază că măsurile împotriva 
practicilor de aruncare înapoi în mare a 
capturilor de pești tineri și 
subdimensionați sau împotriva capturilor 
care depășesc cotele ar trebui elaborate 
astfel încât să nu ofere niciun fel de 
stimulent necorespunzător pentru 
descărcarea și comercializarea capturilor 
care ar fi fost aruncate în mare;

Or. en
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Amendamentul 223
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 21c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. subliniază faptul că regulamentul 
privind PCP ar trebui consolidat pentru a 
asigura imposibilitatea stabilirii dincolo 
de avizul științific a limitelor de captură și 
a plafoanelor de efort de pescuit;

Or. en

Amendamentul 224
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că măsurile adoptate previn atât
intrarea de noi specii alogene invazive în 
UE, cât și răspândirea în zone noi a 
speciilor alogene invazive existente la ora 
actuală;

22. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că atât intrarea de noi specii 
alogene invazive în UE, cât și răspândirea 
în zone noi a speciilor alogene invazive 
existente la ora actuală sunt înregistrate și 
documentate pentru a permite efectuarea 
de evaluări ale riscurilor și formularea de 
recomandări;

Or. de

Amendamentul 225
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că măsurile adoptate previn atât 
intrarea de noi specii alogene invazive în 
UE, cât și răspândirea în zone noi a 
speciilor alogene invazive existente la ora 
actuală;

22. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că măsurile adoptate previn atât 
intrarea de noi specii alogene invazive în 
UE, cât și răspândirea în zone noi a 
speciilor alogene invazive existente la ora 
actuală; subliniază importanța elaborării 
la intervale regulate a unor strategii și 
studii privind speciile alogene pentru 
fiecare stat membru;

Or. fi

Amendamentul 226
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că măsurile adoptate previn atât 
intrarea de noi specii alogene invazive în 
UE, cât și răspândirea în zone noi a 
speciilor alogene invazive existente la ora 
actuală;

22. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că măsurile adoptate previn atât 
intrarea de noi specii alogene invazive în 
UE, cât și răspândirea în zone noi a 
speciilor alogene invazive existente la ora 
actuală; încurajează sprijinirea 
activităților similare celor din cadrul 
proiectului DASIE (Delivering Alien 
Invasive Species Inventories for Europe) 
pentru identificarea speciilor alogene;

Or. fr

Amendamentul 227
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că măsurile adoptate previn atât
intrarea de noi specii alogene invazive în 
UE, cât și răspândirea în zone noi a 
speciilor alogene invazive existente la ora 
actuală;

22. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că măsurile adoptate pentru a 
preveni intrarea de noi specii alogene 
invazive în UE, provenite de la 
amenajările pentru animalele crescute în 
captivitate în Uniunea Europeană, și 
răspândirea în zone noi a speciilor alogene 
invazive existente la ora actuală;

Or. en

Amendamentul 228
Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că măsurile adoptate previn atât 
intrarea de noi specii alogene invazive în 
UE, cât și răspândirea în zone noi a 
speciilor alogene invazive existente la ora 
actuală;

22. recunoaște riscurile deosebite ale 
speciilor alogene invazive provenite de la 
grădinile zoologice, precum și de la alte 
amenajări pentru animalele crescute în 
captivitate și datorită eliberării 
accidentale sau intenționate a animalelor 
de companie sălbatice și recomandă 
Comisiei și statelor membre să se asigure 
că sunt luate măsuri adecvate pentru a 
preveni evadarea animalelor și a 
restricționa posedarea de către persoane 
private a speciilor listate în proiectul 
DAISIE ca animale de companie;
invită Comisia și statele membre să se 
asigure că măsurile adoptate previn atât 
intrarea de noi specii alogene invazive în 
UE, cât și răspândirea în zone noi a 
speciilor alogene invazive existente la ora 
actuală;

Or. en



PE480.679v02-00 48/75 AM\892360RO.doc

RO

Amendamentul 229
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că măsurile adoptate previn atât 
intrarea de noi specii alogene invazive în 
UE, cât și răspândirea în zone noi a 
speciilor alogene invazive existente la ora 
actuală;

22. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că măsurile adoptate previn atât 
intrarea de noi specii alogene invazive în 
UE, cât și răspândirea în zone noi a 
speciilor alogene invazive existente la ora 
actuală; solicită, în special, orientări clare 
în cadrul regulamentului privind 
dezvoltarea rurală din cadrul PAC pentru 
a se asigura că împăduririle nu afectează 
biodiversitatea și pentru a preveni 
acordarea de sprijin financiar pentru 
plantarea de specii alogene și invazive;

Or. en

Amendamentul 230
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. recunoaște că prevenirea este mai 
eficientă din punct de vedere al costurilor 
și mai avantajoasă din punct de vedere al 
mediului decât măsurile luate după 
introducerea și stabilirea unei specii 
alogene invazive; invită, prin urmare, 
Comisia și statele membre să se asigure 
că, astfel cum se prevede în Convenția 
privind diversitatea biologică, prevenirea 
reprezintă o prioritate pentru importul, 
comerțul și păstrarea speciilor alogene 
invazive reglementate la nivelul UE având 
la bază orientări științifice transparente;

Or. en
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Amendamentul 231
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. recunoaște faptul că prevenirea este 
mai eficientă din punct de vedere al 
costurilor și mai avantajoasă din punct de 
vedere al mediului decât măsurile luate 
după introducerea și stabilirea unei specii 
alogene invazive; prin urmare, ar trebui 
acordată prioritate prevenirii introducerii 
de specii alogene invazive, după cum se 
menționează în abordarea ierarhică a 
speciilor alogene invazive din cadrul 
Convenției privind diversitatea biologică;

Or. en

Amendamentul 232
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. pledează în favoarea necesității de 
strategii pentru a gestiona și eradica 
speciile alogene invazive, care s-au 
răspândit într-o asemenea măsură încât 
au devenit o problemă ecologică gravă; 
consideră că aceste strategii nu ar trebui 
limitate doar la acele specii considerate o 
„prioritate”, astfel cum a fost susținut de 
Comisie în comunicarea sa;

Or. pt
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Amendamentul 233
Andres Perello Rodriguez

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită, în acest sens, ca noua 
legislație să ia în considerare un ajutor 
preventiv și paliativ mai însemnat pentru 
a face față răspândirii speciilor invazive 
care au afectat deja grav zone întinse ale 
teritoriului Comunității; consideră că, 
până la intrarea în vigoare a legislației 
preconizate privind speciile invazive, ar 
trebui gestionate urgent fondurile alocate 
teritoriilor afectate în prezent de 
răspândirea speciilor incluse în catalogul 
UICN și sistemul DAISIE;

Or. es

Amendamentul 234
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 22b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. admite că majoritatea speciilor de 
animale vertebrate invazive din Europa 
au fost introduse intenționat (pentru 
eliberarea intenționată în mediu sau 
pentru păstrarea într-un cadru controlat 
în care animalele au scăpat sau au fost 
eliberate); invită Comisia și statele 
membre să se asigure că prevenirea 
reprezintă o prioritate pentru importul, 
comerțul și păstrarea speciilor alogene 
invazive reglementate la nivelul UE având 
la bază orientări științifice transparente;

Or. en
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Amendamentul 235
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 22b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. invită statele membre să monitorizeze 
și să raporteze periodic către Comisie și 
celelalte state membre importul de specii 
exotice pe teritoriul lor; solicită o mai 
mare restricție privind importul și 
deținerea privată de specii periclitate, 
precum primatele, reptilele și amfibienii;

Or. pt

Amendamentul 236
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. îndeamnă Comisia să prezinte în 2012 
o propunere legislativă care adoptă a 
abordare holistică față de problema 
speciilor alogene invazive;

23. îndeamnă Comisia să prezinte în 2012 
o propunere legislativă care adoptă o 
abordare holistică față de problema 
speciilor alogene invazive pentru a institui 
o politică comună a UE privind 
prevenirea, alertarea din timp, reacția 
rapidă, eradicarea și gestionarea acestor 
specii;

Or. fr

Amendamentul 237
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. îndeamnă Comisia să prezinte în 2012 
o propunere legislativă care adoptă a 
abordare holistică față de problema 
speciilor alogene invazive;

23. îndeamnă Comisia să prezinte în 2012 
o propunere legislativă care adoptă o 
abordare holistică față de problema 
speciilor alogene invazive, care include 
cerințe de monitorizare a importurilor de 
specii exotice și native și restricții sporite
privind importul și deținerea de către 
persoane private a speciilor amenințate;

Or. en

Amendamentul 238
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. îndeamnă Comisia să prezinte în 2012 
o propunere legislativă care adoptă a 
abordare holistică față de problema 
speciilor alogene invazive;

23. îndeamnă Comisia să prezinte în 2012 
o propunere legislativă care adoptă o 
abordare holistică față de problema 
speciilor alogene invazive de plante și 
animale, punându-se accentul pe 
prevenire prin intermediul unor norme 
stricte privind importul și luând în 
considerare practicile umane de 
gestionare;

Or. en

Amendamentul 239
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. îndeamnă Comisia să prezinte în 2012 
o propunere legislativă care adoptă a 

23. îndeamnă Comisia să prezinte în 2012 
o propunere legislativă care adoptă o 
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abordare holistică față de problema 
speciilor alogene invazive;

abordare holistică față de problema 
speciilor alogene invazive de plante și 
animale recunoscând riscul deosebit al 
importului, comerțului și deținerii de 
specii alogene atât de către persoane 
private, cât și în grădinile zoologice;

Or. en

Amendamentul 240
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită Comisia să continue și să 
consolideze sprijinul oferit programelor 
de cercetare având scopul de a preveni și 
monitoriza organismele dăunătoare care 
dau naștere la preocupări în domeniul 
protecției plantelor și să finanțeze 
programele care studiază anumiți paraziți, 
atât în contextul celui de Al șaptelea 
program-cadru pentru activități de 
cercetare, de dezvoltare tehnologică și 
demonstrative (PC7, 2007-2013), cât și în 
cadrul programului Orizont 2020, viitorul 
cadru strategic pentru cercetare și inovare 
(2014-2020); evidențiază necesitatea de a 
asigura continuarea proiectului 
EUPHRESCO II, care conectează 
laboratoarele de cercetare fitosanitară, și 
a proiectelor Q-Detect și ISEFOR;

Or. fr

Amendamentul 241
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)



PE480.679v02-00 54/75 AM\892360RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită Comisia să ia act de strategiile 
și planurile de acțiune existente la nivel 
național și să se asigure că habitatele 
insulare beneficiază de o apreciere 
adecvată în viitorul regulament privind 
speciile alogene invazive;

Or. en

Amendamentul 242
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. Schimbările climatice
reamintește legăturile dintre biodiversitate 
și sistemul climatic; conștient de efectele 
negative importante ale schimbărilor 
climatice asupra biodiversității, subliniază 
efectele inerente agravante ale pierderii 
biodiversității asupra climei din cauza 
degradării depozitelor de carbon 
reprezentate de mediul natural; subliniază 
necesitatea imperioasă de protejare a 
biodiversității inclusiv ca un mijloc de a 
atenua schimbările climatice și de a 
menține absorbția naturală a dioxidului 
de carbon;

Or. en

Amendamentul 243
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 23b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. invită Comisia să propună 
modernizarea sistemului fitosanitar al 
Comunității până în 2012 pe baza
recomandărilor din raportul de evaluare 
externă elaborat în perioada 2009-2010;

Or. fr

Amendamentul 244
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia să propună o 
legislație de punere în aplicare a 
Protocolului de la Nagoya, astfel încât 
Uniunea să poată ratifica Protocolul cât 
mai curând posibil;

eliminat

Or. en

Amendamentul 245
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia să propună o
legislație de punere în aplicare a 
Protocolului de la Nagoya, astfel încât 
Uniunea să poată ratifica Protocolul cât 
mai curând posibil;

24. îndeamnă Comisia să prezinte 
propunerea necesară, după caz, de punere 
în aplicare a Protocolului de la Nagoya, 
astfel încât Uniunea să poată ratifica 
Protocolul cât mai curând posibil;

Or. es
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Amendamentul 246
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. încurajează Comisia și statele 
membre să continue promovarea unei 
abordări comune pentru conservarea 
naturii pe tot teritoriul UE, inclusiv în 
regiunile ultraperiferice ale statelor 
membre și în teritoriile de peste mări care 
găzduiesc mai multe „zone fierbinți” din 
punctul de vedere al biodiversității, luând 
act în acest sens de acțiunea pregătitoare 
a Parlamentului privind biodiversitatea și 
serviciile ecosistemice din teritoriile de 
peste mări (BEST) pentru 2011-2012;

Or. en

Amendamentul 247
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. având în vedere caracterul global al 
biodiversității și al serviciilor ecosistemice 
și rolul esențial al acestora pentru 
obiectivele globale ale dezvoltării 
durabile, subliniază că strategia UE 
trebuie, de asemenea, să intensifice 
eforturile UE pe plan internațional de a 
preveni pierderea biodiversității și să 
contribuie astfel mai eficient la realizarea 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului 
până în 2015;

Or. en
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Amendamentul 248
Chris Davies

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia și statele membre ale 
UE să aplice și să execute întocmai 
acordurile multilaterale de mediu, 
inclusiv (dar fără a se limita la) Convenția 
privind comerțul internațional cu specii 
sălbatice de faună și floră pe cale de 
dispariție (CITES) și Convenția privind 
speciile migratoare (CMS);

Or. en

Amendamentul 249
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. recunoaște că UE este unul dintre
principalii importatori de specii sălbatice 
și prin intermediul politicilor și 
activităților sale comerciale influențează 
conservarea biodiversității în alte părți ale 
planetei; invită UE să adopte măsuri 
pentru a reduce efectele negative ale 
modelelor de consum ale UE asupra 
biodiversității prin includerea inițiativelor 
pentru agricultură durabilă și comerțul cu 
specii sălbatice în toate acordurile 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 250
Sandrine Bélier, Bas Eickhout
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Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia și statele membre să 
sprijine integrarea aspectelor 
biodiversității în procesele globale, 
precum Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului;

Or. en

Amendamentul 251
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. admite că există efecte directe și 
indirecte asupra biodiversității, rezultate 
din liberalizarea comerțului internațional; 
consideră esențială evaluarea și evitarea 
corespunzătoare a acestora;

Or. pt

Amendamentul 252
Elena Oana Antonescu

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. încurajează Comisia și statele 
membre să promoveze în continuare o 
abordare comună a conservării naturii pe 
întreg teritoriul UE, inclusiv în regiunile 
ultraperiferice și în teritoriile de peste 
mări ale statelor membre, care găzduiesc 
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mai multe "zone fierbinți" din punctul de 
vedere al biodiversității, importante la 
nivel mondial;

Or. ro

Amendamentul 253
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 24b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. invită Comisia și statele membre să 
integreze eficient sustenabilitatea 
mediului în relațiile lor cu țările terțe și să 
adopte măsuri pentru a reduce efectele 
negative ale modelelor de consum ale UE 
asupra biodiversității, prin includerea 
inițiativelor pentru agricultură durabilă și 
comerțul cu specii sălbatice în toate 
acordurile comerciale; sprijină 
propunerea Comisiei de a include în toate 
acordurile comerciale noi un capitol 
privind dezvoltarea durabilă care să 
cuprindă obiective în materie de 
biodiversitate;

Or. en

Amendamentul 254
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 24b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. sprijină propunerea Comisiei de a 
include un capitol privind dezvoltarea 
durabilă în toate acordurile comerciale 
noi care să cuprindă dispoziții importante 
de mediu în contextul comercial, printre 
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care și obiective în materie de 
biodiversitate;

Or. en

Amendamentul 255
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 24b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. invită Summitul Pământului Rio +20 
să realizeze progrese concrete privind 
sursele de finanțare inovatoare și 
independente pentru protejarea 
biodiversității în țările în curs de 
dezvoltare și insistă ca UE și statele 
membre ale acesteia să fie proactive în 
atingerea rezultatelor în acest sens;

Or. en

Amendamentul 256
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 24b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. îndeamnă Comisia să intensifice 
contribuția politicii comerciale a UE la 
conservarea biodiversității; subliniază, 
prin urmare, sprijinul său pentru 
includerea unui capitol privind 
dezvoltarea durabilă în toate acordurile 
comerciale noi, care să cuprindă dispoziții 
importante de mediu în contextul 
comercial privind obiectivele în materie de 
biodiversitate;

Or. en



AM\892360RO.doc 61/75 PE480.679v02-00

RO

Amendamentul 257
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 24c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. invită Comisia și statele membre la 
cooperare pentru o dezvoltare a UE fără 
efecte asupra biodiversității pentru a 
preveni pierderea biodiversității, luând în 
considerare faptul că persoanele cu cele 
mai mici venituri sunt cele mai 
dependente de serviciile ecosistemice;

Or. en

Amendamentul 258
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 24d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24d. recunoaște intensificarea traficului 
internațional ilegal de specii care sunt 
reglementate de Convenția privind 
comerțul internațional cu specii sălbatice 
de faună și floră pe cale de dispariție 
(CITES); invită așadar Comisia și statele 
membre să majoreze capacitățile
Interpolului în această privință și să 
acorde prioritate problemei comerțului 
ilegal cu specii sălbatice în cadrul 
discuțiilor bilaterale cu țările terțe;

Or. en

Amendamentul 259
João Ferreira
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Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia și statele membre să 
identifice toate subvențiile existente 
dăunătoare mediului și invită Comisia să 
publice până la sfârșitul anului 2012 un 
plan de acțiune pentru eliminarea treptată 
a acestor subvenții până în 2020, în 
conformitate cu angajamentele de la 
Nagoya;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 260
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia și statele membre să 
identifice toate subvențiile existente 
dăunătoare mediului și invită Comisia să 
publice până la sfârșitul anului 2012 un 
plan de acțiune pentru eliminarea treptată a 
acestor subvenții până în 2020, în 
conformitate cu angajamentele de la 
Nagoya;

25. invită Comisia și statele membre să 
identifice toate subvențiile existente 
dăunătoare mediului și invită Comisia să 
publice până la sfârșitul anului 2012 un 
plan de acțiune, inclusiv un calendar, 
pentru eliminarea treptată a acestor 
subvenții până în 2020, în conformitate cu 
angajamentele de la Nagoya;

Or. en

Amendamentul 261
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia și statele membre să 25. invită Comisia și statele membre să 
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identifice toate subvențiile existente 
dăunătoare mediului și invită Comisia să 
publice până la sfârșitul anului 2012 un 
plan de acțiune pentru eliminarea treptată a 
acestor subvenții până în 2020, în 
conformitate cu angajamentele de la 
Nagoya;

identifice toate subvențiile existente 
dăunătoare mediului conform unor criterii 
obiective și invită Comisia să publice până 
la sfârșitul anului 2012 un plan de acțiune 
pentru eliminarea treptată a acestor 
subvenții până în 2020, în conformitate cu 
angajamentele de la Nagoya;

Or. de

Amendamentul 262
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită Comisia și statele membre să 
identifice toate subvențiile existente 
dăunătoare mediului și invită Comisia să 
publice până la sfârșitul anului 2012 un 
plan de acțiune pentru eliminarea treptată 
a acestor subvenții până în 2020, în 
conformitate cu angajamentele de la 
Nagoya;

25. invită Comisia și statele membre să 
identifice toate subvențiile existente 
dăunătoare mediului și invită Comisia să 
publice până la sfârșitul anului 2012 un 
plan de acțiune privind modul de
eliminare treptată a acestor subvenții până 
în 2020, în conformitate cu angajamentele 
de la Nagoya;

Or. en

Amendamentul 263
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază necesitatea de a crește 
bugetul pentru cercetarea dedicată 
mediului și biodiversității în următorul 
program-cadru de cercetare proporțional 
cu necesitățile uriașe și provocările 
abordării pierderii biodiversității și 
schimbărilor climatice, pentru a contribui 
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la eliminarea deficitelor de cunoștințe 
identificate și la susținerea politicii;

Or. en

Amendamentul 264
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța mobilizării atât a 
sprijinului financiar din partea UE, cât și a 
celui național din toate sursele posibile, 
precum și a elaborării de mecanisme 
financiare inovatoare în scopul asigurării 
unui nivel corespunzător de susținere 
pentru biodiversitate;

26. subliniază importanța mobilizării atât a 
sprijinului financiar din partea UE, cât și a 
celui național din toate sursele posibile, 
inclusiv crearea unui instrument specific 
de finanțare a biodiversității, precum și a 
elaborării de mecanisme financiare 
inovatoare pentru a atinge obiectivele 
stabilite în domeniul biodiversității;

Or. es

Amendamentul 265
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța mobilizării atât a 
sprijinului financiar din partea UE, cât și a 
celui național din toate sursele posibile, 
precum și a elaborării de mecanisme 
financiare inovatoare în scopul asigurării 
unui nivel corespunzător de susținere 
pentru biodiversitate;

26. subliniază importanța mobilizării atât a 
sprijinului financiar din partea UE, cât și a 
celui național din toate sursele posibile, 
precum și a elaborării de mecanisme 
financiare inovatoare, în special crearea 
habitatelor de rezervă, împreună cu 
compensațiile;

Or. en
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Amendamentul 266
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. salută lansarea de către Comisie a 
Platformei pentru mediul de afaceri și 
biodiversitate prin care sectorul privat este
implicat în agenda privind biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 267
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. îndeamnă Comisia să raporteze către 
Parlament și Consiliu opțiunile pentru 
introducerea plăților pentru serviciile 
ecosistemice ținând cont de rolul 
conservării biodiversității;

Or. en

Amendamentul 268
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. accentuează nevoia imperativă de a 
asigura faptul că următorul cadru financiar 
multianual (2014-2020) susține atingerea 
celor șase obiective prevăzute în strategia 
în domeniul biodiversității;

27. accentuează nevoia imperativă de a 
asigura faptul că următorul cadru financiar 
multianual (2014-2020) susține atingerea 
celor șase obiective prevăzute în strategia 
în domeniul biodiversității și că finanțarea
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pentru programul LIFE este consolidată;

Or. en

Amendamentul 269
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. accentuează nevoia imperativă de a 
asigura faptul că următorul cadru financiar 
multianual (2014-2020) susține atingerea 
celor șase obiective prevăzute în strategia 
în domeniul biodiversității;

27. accentuează nevoia imperativă de a 
asigura faptul că următorul cadru financiar 
multianual (2014-2020) susține atingerea 
celor șase obiective prevăzute în strategia 
în domeniul biodiversității; subliniază 
necesitatea concentrării asupra 
proiectelor de responsabilitate socială a 
întreprinderilor orientate în favoarea 
biodiversității;

Or. en

Amendamentul 270
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. accentuează nevoia imperativă de a 
asigura faptul că următorul cadru financiar 
multianual (2014-2020) susține atingerea 
celor șase obiective prevăzute în strategia 
în domeniul biodiversității;

27. accentuează nevoia imperativă de a 
asigura faptul că următorul cadru financiar 
multianual (2014-2020) dedică cel puțin 
1 % din resurse pentru protecția mediului 
și susține atingerea celor șase obiective 
prevăzute în strategia în domeniul 
biodiversității;

Or. en
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Amendamentul 271
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. pledează în favoarea unei mai mari 
responsabilități comunitare pentru 
protejarea resurselor naturale în rețeaua 
Natura 2000, în special în materie de 
finanțare;

Or. pt

Amendamentul 272
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 27b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. ia act de dificultățile întâmpinate de 
unele state membre în gestionarea zonelor 
care fac parte din rețeaua Natura 2000 
din cauza lipsei unui instrument financiar 
specific destinat gestionării zonelor 
incluse în rețeaua Natura 2000, care 
completează includerea aspectelor legate 
de biodiversitate în politicile sectoriale;

Or. pt

Amendamentul 273
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă 
la dispoziție o finanțare corespunzătoare 
prin intermediul fondurilor PAC, al 
Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime, al fondurilor de 
coeziune și al Fondului LIFE+;

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde de EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 274
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+;

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+; subliniază necesitatea de 
îmbunătățire a coordonării și coerenței, 
astfel încât fiecare regiune sau stat 
membru să poată identifica ușor rolul 
potențial al diferitelor fonduri UE și să le 
valorifice la potențialul maxim;
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Or. en

Amendamentul 275
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+;

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că,  în cadrul discuțiilor privind 
bugetul, sunt prevăzute fonduri suficiente 
din partea UE și a statelor membre; invită, 
în continuare, Comisia și statele membre să 
se asigure că este pusă la dispoziție o 
finanțare corespunzătoare prin intermediul 
diferitelor fonduri UE (cum ar fi prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+);

Or. de

Amendamentul 276
Karl-Heinz Florenz

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul mai multor fonduri UE (cum 
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european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+;

ar fi prin intermediul fondurilor PAC, al 
Fondului european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+);

Or. de

Amendamentul 277
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+;

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
consolidării Fondului LIFE+;

Or. es

Amendamentul 278
Julie Girling

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
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miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+;

miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+; subliniază necesitatea 
implicării Băncii Europene de Investiții 
(BEI) în dezvoltarea instrumentelor 
financiare inovatoare;

Or. en

Amendamentul 279
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+;

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
cofinanțării din partea UE; invită, în 
continuare, Comisia și statele membre să se 
asigure că este pusă la dispoziție 
finanțarea corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+;

Or. en

Amendamentul 280
Bogusław Sonik
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+;

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare, 
evaluată în raport cu cadrele de acțiune 
prioritară Natura 2000 din statele 
membre, prin intermediul fondurilor PAC, 
al Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime, al fondurilor de coeziune 
și al Fondului LIFE+;

Or. en

Amendamentul 281
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul fondurilor PAC, al Fondului 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al fondurilor de coeziune și al 
Fondului LIFE+;

28. în scopul asigurării finanțării 
corespunzătoare a rețelei Natura 2000, 
invită Comisia și statele membre să 
garanteze că sunt furnizați cel puțin 5,8 
miliarde EUR pe an prin intermediul 
finanțării din partea UE și a statelor 
membre; invită, în continuare, Comisia și 
statele membre să se asigure că este pusă la 
dispoziție o finanțare corespunzătoare prin 
intermediul mai multor fonduri UE (cum 
ar fi fondurile PAC, Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime,
fondurile de coeziune și Fondul LIFE+);
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Or. en

Amendamentul 282
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. constată cu îngrijorare că numărul 
proiectelor finanțate anual în cadrul 
Programului LIFE+ este inferior alocării
orientative în diverse state membre; invită 
Comisia să evalueze motivele pentru 
această subutilizare și să propună, după 
caz, modificări ale normelor care 
reglementează programul, în special cu 
privire la nivelurile de cofinanțare;

Or. en

Amendamentul 283
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Subtitlul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Monitorizarea strategiei

Or. pt

Amendamentul 284
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. invită Comisia și grupul BEI să 
conceapă instrumente inovatoare de 
finanțare BEI din bugetul comun pentru 
investițiile care sprijină biodiversitatea și 
să prevadă în acest context furnizarea de 
către grupul BEI a unor servicii de 
consiliere financiară și tehnică conforme
cu standardele de performanță ecologică 
ale băncii;

Or. en

Amendamentul 285
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. propune organizarea unei reuniuni 
tripartite anuale între Consiliu, Comisie și 
Parlamentul European, pentru a examina 
progresul strategiei privind 
biodiversitatea, precum și a unei 
conferințe anuale privind biodiversitatea 
implicând organizații nonguvernamentale 
din diverse state membre, deputați 
europeni și naționali, acordându-se o 
atenție deosebită în fiecare an unui 
subiect stabilit anterior; 

Or. pt

Amendamentul 286
João Ferreira, Sabine Wils

Propunere de rezoluție
Punctul 28b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. își exprimă dezamăgirea cu privire la 
alocarea propusă pentru noul program 
LIFE, care, în ciuda succesului 
remarcabil al acestui program timp de 
peste două decenii, continuă să reprezinte 
o parte nesemnificativă a bugetului UE; 
consideră că provocările expuse în planul 
privind biodiversitatea și conservarea 
naturii necesită o creștere substanțială a 
fondurilor alocate programului LIFE;

Or. pt


