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Amendamentul 1
Jutta Haug

Proiect de aviz
Alineat introductiv 

Proiectul de aviz Amendamentul

Comisia pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară invită Comisia pentru 
bugete să prevadă în raportul său că cadrul 
financiar multianual (CFM) 2014-2020 
ar trebui:

Comisia pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară recomandă Comisiei 
pentru bugete, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele 
sugestii:

Or. en

Amendamentul 2
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. ia act de avizul Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară destinat Comisiei speciale 
privind provocările politice și resursele 
bugetare pentru o Uniune Europeană 
sustenabilă după 2013 (2010/2211(INI));

Or. en

Amendamentul 3
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul -1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. salută documentele de lucru privind 
LIFE provenite de la Jutta Haug 
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(16/04/2012);

Or. en

Amendamentul 4
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul -1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1c. ia act de raportul Comisiei pentru
mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară privind propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului privind instituirea 
programului „Sănătate pentru creștere 
economică”, al treilea program 
multianual de acțiune a UE în domeniul 
sănătății pentru perioada 2014-2020 
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 –
2011/0339(COD));

Or. en

Amendamentul 5
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul -1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1d. să permită atingerea obiectivelor 20-
20-20 în domeniul schimbărilor climatice 
și energiei și creșterea obiectivului de 
reducere a emisiilor la 30%;

Or. pt
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Amendamentul 6
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul -1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1e. dat fiind faptul că PE susține metoda 
comunitară și urmărește să asigure 
maximum de valoare adăugată pentru 
resursele UE, să cuprindă că toate 
fondurile și măsurile, în special cele 
legate de mediu, protecție civilă, acțiune 
climatică și securitate alimentară;

Or. pt

Amendamentul 7
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul -1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1f. pentru a permite UE să își atingă 
obiectivele generale legate de 
biodiversitate, să furnizeze cofinanțare 
pentru gestionarea rețelei Natura 2000;

Or. pt

Amendamentul 8
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul -1 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1g. să fie în conformitate cu propunerea 
Comisiei de a transfera finanțarea pentru 
securitatea alimentară la rubrica 3 din 
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buget;

Or. pt

Amendamentul 9
Jutta Haug

Proiect de aviz
Subtitlul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

Programul pentru mediu și politici 
climatice (LIFE) 

eliminat

Or. en

Amendamentul 10
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. să asigure fondurile necesare pentru 
mediu și politici climatice, utilizând mai 
eficient instrumentele adecvate, 
consolidând siguranța energetică,
construind o economie cu un consum 
eficient de resurse și independentă de 
evoluțiile climatului și ameliorând
competitivitatea Uniunii prin crearea de
locuri de muncă fără impact asupra 
mediului;

1. să asigure fondurile necesare pentru 
mediu și politici climatice, utilizând mai 
eficient instrumentele adecvate, 
consolidând siguranța energetică și
construind o economie cu un consum 
eficient de resurse capabilă să se adapteze 
schimbărilor climatice, pentru a crește
competitivitatea Uniunii și pentru a 
asigura o creștere durabilă a ocupării 
forței de muncă;

Or. it

Amendamentul 11
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz



AM\909624RO.doc 7/35 PE494.509v01-00

RO

Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. să asigure fondurile necesare pentru 
mediu și politici climatice, utilizând mai 
eficient instrumentele adecvate, 
consolidând siguranța energetică, 
construind o economie cu un consum 
eficient de resurse și independentă de 
evoluțiile climatului și ameliorând 
competitivitatea Uniunii prin crearea de 
locuri de muncă fără impact asupra 
mediului;

1. să asigure fondurile necesare pentru 
mediu și politici climatice, utilizând mai 
eficient instrumentele adecvate, 
consolidând siguranța energetică, 
construind o economie cu un consum 
eficient de resurse și independentă de 
evoluțiile climatului și ameliorând 
competitivitatea Uniunii prin crearea de 
locuri de muncă fără impact asupra 
mediului, consolidând securitatea 
energetică și aducând beneficii pentru 
sănătate datorită unui aer mai curat;

Or. en

Amendamentul 12
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că este necesar ca legislația 
și obiectivele UE referitoare la mediul 
înconjurător, sănătate publică și climă 
trebuie integrată mai bine în politicile 
sectoriale (printre care PAC - politica 
agricolă comună, politica de coeziune, 
politica comună în domeniul pescuitului –
PCP și politica de dezvoltare); sugerează, 
prin urmare, integrarea fondurilor UE 
pentru a asigura respectarea legislației 
UE în domeniul mediului înconjurător și 
al sănătății publice și o contribuție activă 
a cheltuielilor din bugetul UE la 
atingerea obiectivelor politicii de mediu 
precum și, așa cum sugerează Comisia în 
revizuirea bugetului, pentru a include 
obligația de identifica, într-o manieră 
transparentă, cazurile în care programele 
sectoriale au promovat obiectivele legate 
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de climă specificate în Strategia Europa 
2020; subliniază importanța programelor 
de cercetare și inovare viitoare pentru 
îndeplinirea obiectivelor UE de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

Or. en

Amendamentul 13
Jutta Haug, Judith Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. salută Strategia Europa 2020 însoțită 
de inițiativele sale emblematice care 
trebuie transpuse în acțiuni concrete, în 
angajamente și cadre legislative; este 
dedicat obiectivului de a transforma 
Uniunea Europeană, printr-un 
angajament mai puternic față de 
sustenabilitate, într-o Europă inteligentă, 
favorabilă incluziunii și competitivă; are 
convingerea că investițiile în măsuri în 
beneficiul biodiversității și ecosistemelor 
și în eficiența resurselor, precum și 
acțiunile complementare la nivelul UE în 
domeniul sănătății publice vor contribui 
la creșterea sustenabilă și la crearea de 
locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 14
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1c. să contribuie la atingerea obiectivelor 
UE2020 privind creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, 
garantând că cheltuielile publice ale UE 
respectă dezideratele de protejare a 
mediului și de îmbunătățire a calității 
vieții cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 15
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. să ofere sprijin pentru bunurile 
publice, cum ar fi conservarea 
biodiversității, stabilității climatice, 
calității aerului, calității apei și calității 
solului și să nu submineze obiectivele 
politice ale UE;

Or. en

Amendamentul 16
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. să asigure condiții pentru investiții în 
domeniul mediului și al politicilor 
climatice, recurgând deopotrivă la 
raționalizare și la instrumentul dedicat 
(LIFE), sugerând alocarea a 20% din 
fondurile CFM pentru politicile climatice;

2. să asigure alocarea a 25% din 
fondurile din CFM pentru ecologizare, 
politica în domeniul schimbărilor 
climatice și pentru investiții sigure care 
vizează atenuarea schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea; subliniază faptul 
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că sub-alocarea a 25% din fondurile din 
CFM este necesară pentru a garanta că 
sunt acoperite diferitele sectoare ale 
politicii climatice, cum ar fi energia, 
promovarea eficienței resurselor și apei, 
stimularea inovării ecologice, cercetarea 
în domeniul substituirii materiilor prime 
cu materii prime durabile, protejarea 
biodiversității, reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și prevenirea 
despăduririlor;

Or. en

Amendamentul 17
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. să asigure condiții pentru investiții în 
domeniul mediului și al politicilor 
climatice, recurgând deopotrivă la 
raționalizare și la instrumentul dedicat 
(LIFE), sugerând alocarea a 20% din 
fondurile CFM pentru politicile climatice;

2. să se bazeze pe o abordare orizontală 
care are drept scop coordonarea 
măsurilor de combatere a schimbărilor 
climatice în toate domeniile relevante de 
operațiuni, inclusiv în politicile externe și, 
prin urmare, să aloce 30% din cuantumul 
alocat fiecăreia dintre politicile și 
activitățile care urmează să fie finanțate 
în acest cadru în scopul combaterii 
schimbărilor climatice;

Or. pt

Amendamentul 18
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. să asigure condiții pentru investiții în 2. să asigure condiții pentru investiții în 
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domeniul mediului și al politicilor 
climatice, recurgând deopotrivă la 
raționalizare și la instrumentul dedicat 
(LIFE), sugerând alocarea a 20% din 
fondurile CFM pentru politicile climatice;

domeniul mediului și al politicilor 
climatice, recurgând deopotrivă la 
raționalizare și la instrumentul dedicat 
(LIFE), avându-se în vedere alocarea unei 
sume de maximum 5% din fondurile CFM 
pentru politicile climatice;

Or. it

Amendamentul 19
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. să asigure condiții pentru investiții în 
domeniul mediului și al politicilor 
climatice, recurgând deopotrivă la 
raționalizare și la instrumentul dedicat 
(LIFE), sugerând alocarea a 20% din 
fondurile CFM pentru politicile climatice;

2. să asigure condiții pentru investiții în 
domeniul mediului și al politicilor 
climatice, recurgând deopotrivă la 
raționalizare și la instrumentul dedicat 
(LIFE), sugerând alocarea a 25% din 
fondurile CFM pentru politicile climatice și 
majorând bugetul LIFE pentru a ajunge 
la 1% din finanțarea generală din CFM, 
în special pentru a contribui într-un mod 
mai bun la gestionarea site-urilor Natura 
2000 și la atingerea obiectivelor UE în 
materie de biodiversitate;

Or. en

Amendamentul 20
Jutta Haug, Judith Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. are convingerea fermă că Strategia 
Europa 2020 ar trebui să fie referința 
principală în materie de politici pentru 
următorul cadru financiar multianual;
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are convingerea că toate politicile interne 
contribuie la realizarea obiectivelor 
stabilite prin Strategia Europa 2020;
consideră, drept urmare, că structura 
CFM ar trebui să reflecte dimensiunile 
unei creșteri inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii definite în Strategia 
Europa 2020, conferindu-le vizibilitate 
politică; nu este convins că structura 
propusă de Comisie, care redefinește doar 
în mică măsură structura existentă, poate 
pune în practică obiectivele Strategiei 
Europa 2020; 

Or. en

Amendamentul 21
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța consolidării 
programului LIFE+, în special atunci 
când este vorba de schimbările climatice;

Or. pt

Amendamentul 22
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. solicită ferm ca cel puțin 1% din 
bugetul Uniunii să fie alocat programului 
LIFE, dat fiind istoricul său extrem de 
valoros ca instrument mic dar bine 
direcționat și eficient și valoarea sa 
adăugată europeană importantă în 
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calitate de singurul instrument care 
vizează exclusiv provocările legate de 
schimbările climatice și de mediu;
subliniază faptul că ar trebui sprijinite în 
mod activ cheltuielile integrate pentru 
schimbările climatice și mediu prin 
intermediul proiectelor integrate din 
cadrul programului LIFE, cu ajutorul 
fondurilor relevante ale Uniunii; solicită 
ca programului LIFE să beneficieze de 
un procent adecvat de finanțare pentru a 
contribui la o gestionare corectă și 
permanentă a rețelei Natura 2000, ținând 
seama de contribuția sigură de la alte 
fonduri ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 23
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. să asigure finanțare adecvată pentru 
rețeaua Natura 2000, prin alocarea a cel 
puțin 5,8 miliarde de euro pe an prin 
fonduri de la UE și din partea statelor 
membre; finanțarea adecvată se pune la 
dispoziție prin intermediul a diverse 
fonduri ale UE (PAC, politica de 
coeziune, LIFE, FEPAM, Orizont 2020), 
cu o mai mare coerență și cu mai bune 
sinergii între aceste fonduri, prin 
intermediul unor cadre de acțiuni 
prioritare la nivel național, menționate în 
cadrul strategic comun;

Or. en

Amendamentul 24
Judith A. Merkies
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Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. subliniază faptul că, în cadrul 
licitațiilor pentru concesiuni sau achiziții 
publice, trebuie prevăzute condiții clare 
privind protejarea mediului;

Or. en

Amendamentul 25
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 2 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. să garanteze că din fondurile CFM 
sunt eliminate treptat subvențiile pentru 
activități dăunătoare mediului, în special 
sprijinul pentru activități cu emisii 
intensive de carbon, activități cu utilizare 
intensivă de resurse și de energie, 
activități care dăunează ecosistemelor și 
biodiversității  și subvențiile pentru 
combustibilii fosili;

Or. en

Amendamentul 26
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 2g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2g. subliniază faptul că, în cadrul 
Programului Orizont 2020, o parte 
semnificativă ar trebui alocată 
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ecoinovării; obiectivul specific al 
ecoinovării este promovarea unei industrii 
europene inovatoare și a unei comunități 
de inovare care să creeze produse, procese 
și servicii noi care să conducă la creștere 
durabilă și la beneficii pentru mediu;
scopul urmărit este utilizarea mai 
eficientă a resurselor, reducerea 
impactului asupra mediului, prevenirea 
poluării (apei) și/sau asigurarea unei 
utilizări mai eficiente, mai eficace și mai 
responsabile a resurselor naturale;

Or. en

Amendamentul 27
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. să aloce resurse la Fondul global pentru 
climă și biodiversitate;

3. să aloce resurse, inclusiv o parte din 
veniturile de la licitațiile din cadrul 
sistemului de comercializare a cotelor de 
emisie, din veniturile din taxa pe 
tranzacțiile financiare și din orice venituri 
provenite dintr-un instrument nou 
prevăzut pentru emisiile maritime 
internaționale, la Fondul global pentru 
climă și biodiversitate; 

Or. en

Amendamentul 28
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. să aloce resurse la Fondul global pentru 3. trebuie să garanteze că resursele pentru 
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climă și biodiversitate; Fondul global pentru climă și biodiversitate 
sunt cuantificate;

Or. en

Amendamentul 29
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. să incorporeze și să cuantifice 
finanțarea internațională destinată 
schimbărilor climatice, prevăzută pentru 
țările dezvoltate, care, conform 
acordurilor de la negocierilor din cadrul 
UNFCCC, se va ridica la 100 000 MEUR 
pe an până în 2020; 

Or. pt

Amendamentul 30
Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește cererea anterioară a PE 
ca ambiția UE de a urma calea unei 
dezvoltări durabile, cu emisii reduse de 
carbon, să fie integrată în toate politicile 
de cheltuieli; subliniază faptul că eșecul 
în a direcționa în mod hotărât fonduri 
pentru sustenabilitate în cadrul politicilor 
Uniunii de coeziune, privind 
infrastructura, agricultura și cercetarea 
va conduce la o creștere falsă și limitată a 
flexibilității și va reduce flexibilitatea 
generațiilor viitoare; solicită, prin 
urmare, alocarea inteligentă a tuturor 
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fondurilor conform sugestiilor din avizele 
ENVI relevante, care vizează cheltuieli 
pentru probleme climatice de cel puțin 
20%1 ;

Or. en

Amendamentul 31
Jutta Haug, Judith Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază nevoia de a găsi modalități 
sigure de a garanta că obiectivele Uniunii 
în materie de sustenabilitate nu sunt 
subminate de subvenționarea unor 
activități dăunătoare mediului, cu emisii 
intensive de carbon sau de subvenționarea 
unei infrastructuri vechi, care închide 
societățile noastre în niște modele 
nedurabile; consideră că este 
indispensabil ca, în cadrul acestui efort, 
cheltuielilor UE să li se aplice orizontal 
instrumente de siguranță, cum ar fi 
condiționalități ex-ante cuprinzătoare, 
norme severe de ecocondiționalitate, 
verificarea riguroasă din punct de vedere 
climatic și al mediului a programelor și 
proiectelor (evaluarea strategică de mediu 
- SEA, evaluarea impactului asupra 
mediului – EIA), precum și urmărirea 
pozitivă și negativă a aspectelor legate de 
climă și de biodiversitate; subliniază că, în 
caz contrar, riscul ca investițiile 
incoerente să reducă rentabilitatea și 
valoarea adăugată a cheltuirilor Uniunii 
este acceptat în mod deliberat;

Or. en

                                               
1 Cheltuieli pentru probleme climatice în procent de 20% au fost propuse de Comisia în Comunicarea sa 
intitulată „Un buget pentru Europa 2020” (COM(2011) 500), partea II.
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Amendamentul 32
Jutta Haug, Judith Merkies

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. solicită ferm ca cel puțin 0,5% din 
bugetul Uniunii să fie alocat programului 
LIFE, dat fiind istoricul său extrem de 
valoros ca instrument mic dar bine 
direcționat și eficient și valoarea sa 
adăugată europeană importantă în 
calitate de singurul instrument care 
vizează exclusiv provocările legate de 
schimbările climatice și de mediu;
subliniază faptul că ar trebui sprijinite în 
mod activ cheltuielile integrate pentru 
schimbările climatice și mediu prin 
intermediul proiectelor integrate din 
cadrul programului LIFE, cu ajutorul 
fondurilor relevante ale Uniunii; solicită 
ca programului LIFE să beneficieze de 
un procent adecvat de finanțare pentru a 
contribui la o gestionare corectă și 
permanentă a rețelei Natura 2000, ținând 
seama de contribuția sigură de la alte 
fonduri ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 33
Jutta Haug, Judith Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 3 e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. are convingerea fermă că actuala 
criză a datoriilor nu ar trebui să conducă 
la investiții neraționale care să pericliteze, 
pe lângă capitalul său financiar, capitalul 
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natural al Uniunii degradând și mai mult 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice;
în schimb, solicită instituirea unui cadru 
adecvat pentru a contracara criza prin 
investiții orientate spre viitor către 
provocările majore cum ar fi eficiența 
resurselor, schimbările climatice și 
conservarea ecosistemelor, investiții care 
ar aduce beneficii economice și sociale 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 34
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4.  să aloce resurse de la Fondul european 
de dezvoltare regională pentru eficiența 
energetică, energia regenerabilă, inovare și
sprijin acordat IMM-urilor;

4. să aloce 25% din resursele de la Fondul 
european de dezvoltare regională în 
regiunile dezvoltate și 15% în regiunile 
mai puțin dezvoltate pentru eficiența 
energetică și energia regenerabilă, inclusiv 
pentru inovare și IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 35
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. să aloce resurse de la Fondul european 
de dezvoltare regională pentru eficiența 
energetică, energia regenerabilă, inovare și 
sprijin acordat IMM-urilor;

4. să aloce resurse de la Fondul european 
de dezvoltare regională pentru eficiența 
energetică, energia regenerabilă durabilă, 
inovare și sprijin acordat IMM-urilor;

Or. it
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Amendamentul 36
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. să asigure resurse din Fondul de 
coeziune pentru proiectele în domeniul 
mediului, mai ales mediul urban și 
poluarea atmosferică, fără condiționalități
macroeconomice;

5. să asigure resurse din Fondul de 
coeziune pentru proiectele în domeniul 
mediului, mai ales mediul urban și 
poluarea atmosferică, ținând seama de
condiționalitățile macroeconomice;

Or. it

Amendamentul 37
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. să asigure resurse din Fondul de 
coeziune pentru proiectele în domeniul 
mediului, mai ales mediul urban și 
poluarea atmosferică, fără condiționalități 
macroeconomice;

5. să asigure resurse din Fondul de 
coeziune pentru proiectele în domeniul 
mediului, mai ales mediul urban și 
poluarea atmosferică, fără condiționalități 
macroeconomice și să aducă sprijinul de 
la Fondul de coeziune în linie cu 
prioritățile UE privind schimbările 
climatice, eficiența resurselor și 
biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 38
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. să asigure resurse din Fondul de 
coeziune pentru proiectele în domeniul 
mediului, mai ales mediul urban și 
poluarea atmosferică, fără condiționalități 
macroeconomice;

5. să asigure resurse din Fondul de 
coeziune pentru proiectele în domeniul 
mediului, mai ales biodiversitatea, 
eficiența resurselor, mediul urban și 
poluarea atmosferică;

Or. en

Amendamentul 39
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Subtitlul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Politica agricolă comună

Or. en

Amendamentul 40
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. crede cu tărie că politica agricolă 
comună (PAC) ar trebui orientată spre 
îndeplinirea cu succes a Strategiei Europa 
2020; prin urmare, solicită ecologizarea 
pilonului I pentru a acorda legitimitate 
ajutorului pentru venit destinat 
agricultorilor, prin asigurarea conservării 
biodiversității în peisajul agricol mai larg, 
îmbunătățirea conectivității și atenuarea 
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 
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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;

Or. en

Amendamentul 41
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. să furnizeze sprijin pentru o 
agricultură durabilă, pentru biodiversitate 
și servicii ecosistemice prin intermediul 
politicilor agricole comune (PAC), prin 
alocarea a jumătate din totalul fondurilor 
PAC dezvoltării rurale, dintre care 
jumătate pentru realizarea de avantaje 
pentru mediu, precum și alocarea a cel 
puțin 30% din plățile directe pentru a 
sprijini bunele practici agricole la nivel de 
exploatație agricolă, în folosul resurselor 
naturale și al ecosistemelor;

Or. en

Amendamentul 42
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou) la subtitlul „Politica agricolă comună”

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. să aloce dezvoltării rurale cel puțin 
50% din totalul fondurilor destinate 
politicii agricole comune, pentru a 
beneficia de cheltuieli precis direcționate 



AM\909624RO.doc 23/35 PE494.509v01-00

RO

și de un sprijin eficace pentru zonele 
rurale și comunitățile acestora și pentru a 
stimula inovarea în agricultura durabilă 
și în eficiența resurselor;

Or. en

Amendamentul 43
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. crede cu tărie că politica comună în 
domeniul pescuitului (PCP) trebuie să 
promoveze sustenabilitatea mediului pe 
termen lung, care reprezintă o condiție 
prealabilă pentru stabilitate economică și 
socială și contribuie la disponibilitatea 
rezervelor de hrană; prin urmare, solicită 
ca prin CFM să se sprijine o tranziție la 
un pescuit eficace și sustenabil care să 
garanteze, de exemplu, că până în 2015 se 
va realiza producția maximă durabilă și 
că se va renunța la aruncarea capturilor 
înapoi în mare; 

Or. en

Amendamentul 44
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou) la subtitlul „Politica agricolă comună”

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. să aloce cel puțin 30% din plățile 
directe pentru a sprijini bunele practici 
agronomice la nivel de exploatație 
agricolă, care aduc beneficii mediului și 
asigură existența unor bunuri publice de 
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mediu sigure, prin intermediul unui 
pachet obligatoriu la nivel de exploatație 
agricolă;

Or. en

Amendamentul 45
Pilar Ayuso

Proiect de aviz
Punctul 5 f

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. să păstreze fondurile destinate 
securității alimentare, având în vedere 
nevoia de a asigura eficiența acțiunii 
Uniunii în cazul izbucnirii unor epidemii 
de boli animale sau ale plantelor;
Uniunea se confruntă periodic cu 
amenințări neprevăzute în materie de 
sănătate, motiv pentru care propunerea 
Comisiei de a reduce suma alocată acestei 
linii de la rubrica 3 din bugetul Uniunii 
nu poate fi justificată;

Or. es

Amendamentul 46
Bas Eickhout

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. să pună la dispoziția programului 
Orizont 2020 sprijin pentru a promova 
inovarea și cercetarea în domeniile 
prioritare ale UE, cum ar fi acțiunea în 
fața schimbărilor climatice, energia 
regenerabilă, economiile de energie, 
conservarea biodiversității și gestionarea 
durabilă a resurselor naturale;
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Or. en

Amendamentul 47
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Subtitlul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Politica de coeziune

Or. en

Amendamentul 48
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 5 h (nou) la subtitlul „Politica de coeziune”

Proiectul de aviz Amendamentul

5h. să aloce resurse de la Fondul 
european de dezvoltare regională pentru 
eficiența energetică, energia regenerabilă, 
eficiența mediului și a resurselor, 
ecoinovare și sprijin acordat IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 49
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 5 i (nou) la subtitlul „Politica de coeziune”

Proiectul de aviz Amendamentul

5i. să îmbunătățească evaluările de mediu 
ale cheltuielilor din cadrul politicii de 
coeziune prin intermediul 
condiționalităților ex-ante, care vor 
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contribui la prevenirea efectuării de 
cheltuieli pentru acțiuni care dăunează 
mediului și vor spori calitatea 
programelor operaționale;

Or. en

Amendamentul 50
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Subtitlul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Mecanismul Conectarea Europei

Or. en

Amendamentul 51
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 5 j (nou) la subtitlul „Mecanismul Conectarea Europei”

Proiectul de aviz Amendamentul

5j. având în vedere durata ridicată a 
marilor proiecte de infrastructură care 
urmează să fie sprijinite prin MCE și prin 
instrumente financiare cum ar fi 
obligațiunile pentru proiecte, este 
prioritar să se asigure că fondurile, 
instrumentele și proiectele vor aduce o 
contribuție măsurabilă la atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și a 
obiectivelor „20-20-20” în materie de 
energie și schimbări climatice, precum și 
la Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon până în 2050. Proiectele 
de infrastructură sprijinite prin MCE și 
prin obligațiunile pentru proiecte în 
domeniul energiei, transportului și 
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comunicațiilor au un impact pozitiv 
măsurabil asupra mediului, climei și 
securității energiei cu emisii reduse de 
carbon. În cadrul analizei, evaluării și 
raportării cu privire la proiecte se va 
urmări contribuția acestora la atingerea 
obiectivelor UE în materie de schimbări 
climatice și de politică energetică și 
respectarea tuturor politicilor de mediu 
relevante (SEA, EIA).

Or. en

Amendamentul 52
Jutta Haug

Proiect de aviz
Subtitlul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Programul „Sănătate pentru creștere 
economică”

eliminat

Or. en

Amendamentul 53
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. să acorde o deosebită importanță, în 
contextul crizei din Europa, sectorului 
sănătății (unul dintre cele mai importante 
din UE, însumând 10% din PIB-ul UE și 
asigurând 10% din locurile de muncă din 
UE și cu un procent peste medie de 
lucrători cu studii superioare); să sublinieze 
importanța programului „Sănătate pentru 
creștere economică” 2014-2020 și a 
faptului că, până în 2020, se va înregistra 

6. să acorde o deosebită importanță, în 
contextul crizei din Europa, sectorului 
sănătății (unul dintre cele mai importante 
din UE, însumând 10% din PIB-ul UE și 
asigurând 10% din locurile de muncă din 
UE și cu un procent peste medie de 
lucrători cu studii superioare); să sublinieze 
importanța programului „Sănătate pentru 
creștere economică” 2014-2020 și a 
faptului că, până în 2020, se va înregistra 
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un deficit de un milion de lucrători în 
domeniul sănătății din UE, urmând ca 
programul să asigure stimulente pe piața 
muncii în acest sens;

un deficit de un milion de lucrători în 
domeniul  sănătății din UE;

Or. en

Amendamentul 54
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. să stabilească măsuri prioritare 
privind reducerea factorilor de risc pentru 
bolile netransmisibile, pentru a promova 
sănătatea și creșterea economică în cel 
mai rentabil mod posibil;

Or. en

Amendamentul 55
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. îndeamnă să se țină seama de 
interesele unei economii stabile pe termen 
lung, deoarece investițiile în îngrijirea 
sănătății și în calitatea sănătății 
cetățenilor vârstnici din UE realizate pe 
termen scurt vor reduce costurile cu 
serviciile medicale și de îngrijire pe 
termen lung;

Or. en
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Amendamentul 56
Jutta Haug

Proiect de aviz
Subtitlul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii eliminat

Or. en

Amendamentul 57
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. să evidențieze numărul în creștere și 
gravitatea dezastrelor naturale și antropice 
și faptul că schimbările climatice pot 
declanșa și alte dezastre, mult mai grave; 
să concentreze acțiunile Mecanismului de 
protecție civilă al Uniunii în interiorul 
acesteia, asigurând resurse bugetare 
adecvate;

7. să țină seama de numărul în creștere și 
de gravitatea dezastrelor naturale și 
antropice;  să concentreze acțiunile 
Mecanismului de protecție civilă al Uniunii 
în interiorul acesteia, asigurând resurse 
bugetare adecvate;

Or. it

Amendamentul 58
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută propunerea Comisiei privind 
reînnoirea Instrumentului financiar de 
protecție civilă (IPC) pentru a sprijini 
financiar activitățile care vizează 
diferitele aspecte ale ciclului de gestionare 
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a dezastrelor - un răspuns mai coerent și 
mai bine integrat în situații de urgență, o 
mai bună pregătire în caz de dezastre și 
acțiuni inovatoare pentru reducerea 
riscului producerii de dezastre. IPC va fi, 
de asemenea, folosit pentru crearea 
Capacității europene de răspuns în situații 
de urgență, bazată pe participarea 
mijloacelor de protecție civilă ale tuturor 
statelor membre în vederea asigurării 
unui raport costuri-beneficii îmbunătățit 
printr-o disponibilitate coordonată a 
mijloacelor de protecție civilă.

Or. en

Amendamentul 59
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. să sprijine reînnoirea Instrumentului 
financiar de protecție civilă (IPC) pentru 
a sprijini financiar activitățile care 
vizează diferitele aspecte ale ciclului de 
gestionare a dezastrelor; cuantumul 
alocat acestui instrument va trebui 
gestionat în mod flexibil pentru a lăsa loc 
pentru majorări ori de câte ori o vor cere 
circumstanțele; 

Or. pt

Amendamentul 60
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7c. consideră că înființarea Capacității 
europene de răspuns în situații de urgență 
se va baza în primul rând pe capacitățile 
existente ale statelor membre, evitându-se 
astfel costuri suplimentare; la nivelul UE, 
crearea Centrului european de răspuns în 
situații de urgență, cu atribuții 
consolidate de planificare și coordonare, 
va însemna un câștig pentru întreaga UE 
prin generarea unor economii la nivelul 
statelor membre care ar trebui să 
compenseze costurile pentru bugetul UE, 
deși, bineînțeles, beneficiile unui răspuns 
rapid și eficace, sub forma numărului de 
vieți salvate, nu pot fi măsurate în termeni 
pur financiari;

Or. en

Amendamentul 61
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. reamintește că obiectivele generale ale 
cooperării UE în domeniul protecției 
civile sunt de a asigura o mai bună 
protecție a persoanelor, a mediului, a 
bunurilor și a patrimoniului cultural în 
eventualitatea producerii unor dezastre 
majore, naturale, tehnologice și provocate 
de om. Cooperarea UE în domeniul 
protecției civile are ca scop:
a) facilitarea unui răspuns rapid și 
eficient în caz de dezastre; 

b) asigurarea unui grad de pregătire 
suficient a actorilor responsabili de 
asigurarea protecției civile în caz de 
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urgențe și

c) elaborarea de măsuri pentru prevenirea 
dezastrelor. 

Or. en

Amendamentul 62
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. să asigure 70% din buget pentru 
acțiunile din cadrul rubricii 3 și 30% 
pentru acțiunile din afara rubricii 4.

eliminat

Or. en

Amendamentul 63
José Manuel Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. să asigure 70% din buget pentru 
acțiunile din cadrul rubricii 3 și 30% 
pentru acțiunile din afara rubricii 4.

eliminat

Or. en

Amendamentul 64
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 8



AM\909624RO.doc 33/35 PE494.509v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

8. să asigure 70% din buget pentru 
acțiunile din cadrul rubricii 3 și 30% pentru 
acțiunile din afara rubricii 4.

8. să asigure cel puțin 70% din buget 
pentru acțiunile din cadrul rubricii 3 și cel 
mult 15% pentru acțiunile din cadrul
rubricii 5.

Or. it

Amendamentul 65
Dagmar Roth-Behrendt

Proiect de aviz
Subtitlul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Implementare și monitorizare

Or. en

Amendamentul 66
Dagmar Roth-Behrendt

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. insistă că este important să existe un 
plafon suficient al creditelor de 
angajament de la rubrica 5 pentru a 
garanta că instituțiile și agențiile își pot 
realiza și îndeplini sarcinile în cel mai 
eficient mod; subliniază faptul că, pentru 
punerea în aplicare și monitorizarea cu 
succes a programelor și politicilor 
multianuale, în beneficiul cetățenilor 
Uniunii și al statelor membre, este nevoie 
de un personal cu o înaltă calificare, 
multilingv și independent, cu cele mai 
diverse proveniențe geografice și pe deplin 
angajat față de valorile proiectului 
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european;

Or. en

Amendamentul 67
Jutta Haug, Judith Merkies

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. consideră că următorul CFM ar trebui 
să permită rezervarea de credite pentru 
proiecte de anvergură, cum ar fi 
programul Monitorizare globală pentru 
mediu și securitate (GMES); consideră că 
bugetul UE ar trebui să-și aducă o 
contribuție pe termen lung la acest 
proiect, pentru a-i asigura continuitatea 
planificării și stabilitatea organizării;
consideră că, în cazul în care pentru 
aceste proiect de amploare vor fi necesare 
resurse financiare suplimentare, acestea 
nu ar trebui găsite în detrimentul unor 
proiecte reușite mai mici care sunt 
finanțate de la bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 68
Jutta Haug

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. ia act de sumele indicative propuse de 
Comisie pentru fiecare agenție 
descentralizată din domeniul de activitate 
al Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară; nu are 
convingerea că respectivele cifre 
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corespund nevoilor agențiilor pentru ca 
acestea să își poată îndeplini sarcinile 
care le revin, deoarece aceste cifre 
reprezintă o înghețare a bugetelor 
agențiilor; solicită să se asigure credite 
suficiente pentru agențiile care lucrează 
în domeniul mediului, sănătății publice și 
siguranței alimentare; 

Or. en


