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Amendamentul 1
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. subliniază importanța introducerii 
obiectivelor de mediu în toate politicile 
Uniunii; subliniază necesitatea 
transpunerii strategiilor tematice ample 
într-o legislație solidă cu obiective clare și 
un calendar pentru a garanta faptul că cel 
de-al șaptelea program de acțiune pentru 
mediu pregătește calea pentru ca UE să 
reducă la jumătate amprenta sa ecologică 
până în 2030;

Or. en

Amendamentul 2
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. îndeamnă Comisia Europeană ca, la 
revizuirea Directivei privind evaluarea 
impactului asupra mediului și a Directivei 
2001/42/CE, să aplice în mod strict 
criteriile de protecție a peisajului și a 
mediului natural atunci când selectează
siturile destinate producerii de energie 
regenerabilă și altor instalații; Comisia ar 
trebui să stabilească indicatori pentru 
evaluarea impactului vizual al acestora și 
să dezvolte articolele din TFUE 
referitoare la protecția patrimoniului 
cultural și natural;

1. îndeamnă Comisia Europeană ca, la 
revizuirea Directivei privind evaluarea 
impactului asupra mediului și a Directivei 
2001/42/CE, să includă criterii stricte de 
protecție a biodiversității și a mediului 
natural pentru evaluarea siturilor destinate 
producerii de energie regenerabilă și altor 
instalații;

Or. en
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Amendamentul 3
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. îndeamnă Comisia Europeană ca, la 
revizuirea Directivei privind evaluarea 
impactului asupra mediului și a Directivei 
2001/42/CE, să aplice în mod strict 
criteriile de protecție a peisajului și a 
mediului natural atunci când selectează 
siturile destinate producerii de energie 
regenerabilă și altor instalații; Comisia ar 
trebui să stabilească indicatori pentru 
evaluarea impactului vizual al acestora și 
să dezvolte articolele din TFUE 
referitoare la protecția patrimoniului 
cultural și natural;

1. îndeamnă Comisia Europeană ca, la 
revizuirea Directivei privind evaluarea 
impactului asupra mediului și a Directivei 
2001/42/CE, să introducă în mod strict 
criteriile de protecție a biodiversității și a 
mediului natural pentru evaluarea siturilor 
destinate producerii de energie și altor 
instalații;

Or. nl

Amendamentul 4
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. îndeamnă Comisia Europeană ca, la 
revizuirea Directivei privind evaluarea 
impactului asupra mediului și a Directivei 
2001/42/CE, să aplice în mod strict 
criteriile de protecție a peisajului și a 
mediului natural atunci când selectează 
siturile destinate producerii de energie 
regenerabilă și altor instalații; Comisia ar 
trebui să stabilească indicatori pentru 
evaluarea impactului vizual al acestora și 
să dezvolte articolele din TFUE referitoare 
la protecția patrimoniului cultural și 

1. îndeamnă Comisia Europeană ca, la 
revizuirea Directivei privind evaluarea 
impactului asupra mediului și a Directivei 
2001/42/CE, să aplice în mod strict 
criteriile de protecție a peisajelor și a 
mediului natural atunci când selectează 
siturile destinate producerii de energie și 
industriale și altor instalații; Comisia ar 
trebui să stabilească indicatori pentru 
evaluarea impactului potențial negativ al 
acestora și să acorde o atenție deplină 
articolelor din TFUE referitoare la 
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natural; protecția patrimoniului cultural și natural;

Or. en

Amendamentul 5
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu ar 
trebui să prevadă obiective măsurabile 
concrete, precum și termene și mecanisme 
detaliate pentru monitorizarea punerii în 
aplicare a acestuia, sub forma unor 
indicatori și tablouri de bord, care să 
garanteze realizarea obiectivelor acestuia 
atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 6
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra faptului că în 
fiecare an, UE aruncă deșeuri reciclabile, 
precum hârtia, sticla, plasticul, aluminiul 
și oțelul, în valoare de 5,25 miliarde EUR, 
iar prin reciclarea acestora s-ar putea 
evita, anual, producerea a 148 de 
milioane de tone de CO2;

Or. ro
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Amendamentul 7
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că printr-o 
gestionare mai bună a deșeurile urbane s-
ar evita producerea a 92 de milioane de 
tone de gaze cu efect de seră până în 
2020, comparativ cu 1995, și s-ar putea 
crea, în Europa peste 500000 de locuri de 
muncă, dacă statele membre ar recicla 
70% din deșeurile pe care le produc;

Or. ro

Amendamentul 8
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. consideră că Uniunea Europeana va 
trebui să sprijine mai mult activitatea de
cercetare, inovare și dezvoltare, pentru a 
asigura pe termen mediu o creștere a 
disponibilității și a performanței 
tehnologiilor necesare utilizării mai 
eficiente a resurselor, creșterii eficienței 
energetice și pentru a păstra 
competitivitatea UE;

Or. ro

Amendamentul 9
Silvia-Adriana Țicău

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

1d. solicită Comisiei și statelor membre ca 
în cadrul viitorului Program Cadru de 
cercetare să dezvolte un program pentru 
cercetare și inovare în domeniul noilor 
materii și materiale care ar putea înlocui, 
pe viitor, actualele materii prime ale căror 
resurse sunt deficitare;

Or. ro

Amendamentul 10
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. subliniază necesitatea investițiilor în 
reciclarea materiilor prime și a 
pământurilor rare, întrucât mineritul, 
rafinarea și reciclarea pământurilor rare 
au consecințe grave asupra mediului dacă 
nu sunt gestionate corespunzător;

Or. ro

Amendamentul 11
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. solicită Comisiei și statelor membre sa 
promoveze „economia ecologică" la nivel 
global, integrând aspecte de mediu, 
sociale și economice precum reducerea 
sărăciei;
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Amendamentul 12
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca în cadrul financiar multianual 
2014-2020 să se prevadă fonduri pentru 
programul Natura 2000 și, de asemenea, 
solicită să fie stabilite noi metode de 
gestionare, care să permită ajungerea la 
un acord cu proprietarii și cu sectorul 
privat și găsirea unor întrebuințări 
compatibile și fructuoase pentru
conservarea habitatului și a 
biodiversității;

2. solicită ca în cadrul financiar multianual 
2014-2020 să se prevadă fonduri pentru 
programul Natura 2000;

Or. en

Amendamentul 13
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca în cadrul financiar multianual 
2014-2020 să se prevadă fonduri pentru 
programul Natura 2000 și, de asemenea, 
solicită să fie stabilite noi metode de 
gestionare, care să permită ajungerea la un 
acord cu proprietarii și cu sectorul privat și 
găsirea unor întrebuințări compatibile și 
fructuoase pentru conservarea habitatului și 
a biodiversității;

2. solicită ca în cadrul financiar multianual 
2014-2020 să se prevadă fonduri pentru 
programul Natura 2000 și, de asemenea, 
solicită să fie stabilite noi metode de 
gestionare, care să permită ajungerea la un 
acord cu proprietarii și cu sectorul privat și 
găsirea unor întrebuințări compatibile și 
fructuoase pentru conservarea habitatului și 
a biodiversității și solicită intensificarea 
eforturilor pentru a integra politica în 
materie de biodiversitate în cadrul altor 
domenii politice;
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Or. lt

Amendamentul 14
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca în cadrul financiar multianual 
2014-2020 să se prevadă fonduri pentru 
programul Natura 2000 și, de asemenea, 
solicită să fie stabilite noi metode de 
gestionare, care să permită ajungerea la un 
acord cu proprietarii și cu sectorul privat și 
găsirea unor întrebuințări compatibile și 
fructuoase pentru conservarea habitatului 
și a biodiversității;

2. solicită ca în cadrul financiar multianual 
2014-2020 să se prevadă fonduri pentru 
programul Natura 2000 și, de asemenea, 
solicită să fie stabilite noi metode de 
gestionare, care să permită ajungerea la un 
acord cu proprietarii și cu sectorul privat,
conservarea habitatului și a biodiversității 
fiind obiectiv principal;

Or. nl

Amendamentul 15
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța demonstrării 
cetățenilor UE, în special în contextul 
economic actual, a faptului că protecția 
mediului nu este în contradicție cu 
dezvoltarea economică și socială 
durabilă; în acest sens, solicită 
promovarea proiectelor de succes și 
difuzarea publică a informațiilor privind 
fezabilitatea dezvoltării economice 
inofensive pentru mediu în zone de 
patrimoniu natural și cultural important, 
precum rețeaua Natura 2000;

Or. en
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Amendamentul 16
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesar să se găsească 
noi formule pentru reglementări în ceea ce 
privește solul, în conformitate cu criteriile 
statelor membre, care să stabilească 
măsuri pentru evitarea catastrofelor, 
pentru prevenirea inundațiilor și pentru 
crearea unei piețe interne transparente și 
clare în ceea ce privește poluarea solului;

3. consideră că este necesar să se 
stabilească reglementări în ceea ce privește 
solul la nivel european pentru crearea unei 
piețe interne transparente și clare în ceea ce 
privește abordarea calității și poluării 
solului;

Or. en

Amendamentul 17
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că este necesar să se găsească 
noi formule pentru reglementări în ceea ce 
privește solul, în conformitate cu criteriile 
statelor membre, care să stabilească măsuri 
pentru evitarea catastrofelor, pentru 
prevenirea inundațiilor și pentru crearea 
unei piețe interne transparente și clare în 
ceea ce privește poluarea solului;

3. consideră că este necesar să se găsească 
noi formule pentru reglementări în ceea ce 
privește solul, în conformitate cu criteriile 
statelor membre, care să stabilească măsuri 
pentru evitarea catastrofelor, pentru 
prevenirea inundațiilor și combaterea 
eroziunii;

Or. nl

Amendamentul 18
Fiona Hall



AM\888620RO.doc 11/22 PE478.700v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că obiectivele Foii de parcurs 
2050 pot fi atinse numai dacă se pun în 
aplicare strategii suplimentare, inclusiv 
evaluări în ceea ce privește agricultura, 
reîmpădurirea și introducerea unor măsuri 
de stimulare pentru inovare și 
implementarea rapidă a energiei solare și 
marine;

4. consideră că obiectivele Foii de parcurs 
2050 pentru o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon pot fi atinse numai 
dacă se stabilesc și se pun în aplicare 
strategii suplimentare și obiective clare, 
inclusiv evaluări în ceea ce privește
practicile agricole, reîmpădurirea, 
criteriile solide de durabilitate pentru 
biomasă, biocombustibili și pentru alte 
resurse naturale și introducerea unor 
măsuri de stimulare pentru inovare și 
implementarea rapidă a generării de 
energie solară, eoliană, marină și a altor 
forme de generare de energie durabilă;

Or. en

Amendamentul 19
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că obiectivele Foii de parcurs 
2050 pot fi atinse numai dacă se pun în 
aplicare strategii suplimentare, inclusiv 
evaluări în ceea ce privește agricultura, 
reîmpădurirea și introducerea unor măsuri 
de stimulare pentru inovare și 
implementarea rapidă a energiei solare și 
marine;

4. consideră că obiectivele Foii de parcurs 
2050 pot fi atinse numai dacă se pun în 
aplicare strategii suplimentare, inclusiv 
evaluări în ceea ce privește agricultura, 
reîmpădurirea și introducerea unor măsuri 
de stimulare pentru inovare și 
implementarea rapidă a energiei solare, 
geotermale și marine;

Or. nl

Amendamentul 20
Fiona Hall
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Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită cel de-al șaptelea program de 
acțiune pentru mediu să acorde prioritate
utilizării reduse, eficiente și durabile a
resurselor naturale, în toate sectoarele
economiei UE, acordând o atenție 
deosebită proceselor industriale, 
gospodăriilor, transportului și utilizării 
energiei; acest obiectiv ar trebui să 
constituie în mod clar o prioritate a
programului „Orizont 2020” și a altor 
cadre UE de cercetare și de finanțare;

Or. en

Amendamentul 21
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că programul LIFE+ ar trebui 
gestionat de către Comisia Europeană, 
punând accent pe proiectele internaționale 
de inovare și excelență: promovarea IMM-
urilor și a instituțiilor de cercetare și 
dezvoltare și acordarea de prioritate 
conservării biodiversității, printr-o 
abordare sistematică și integrală, precum și 
tehnologiilor agricole compatibile cu 
conservarea solului și a lanțului trofic din 
cadrul ecosistemelor animalelor;

5. consideră că programul LIFE+ ar trebui
gestionat de către Comisia Europeană, 
punând accent pe proiectele internaționale 
de inovare și excelență: promovarea IMM-
urilor și a instituțiilor de cercetare și 
dezvoltare și acordarea de prioritate 
conservării biodiversității, printr-o 
abordare sistematică și integrală, precum și 
tehnologiilor agricole compatibile cu 
conservarea solului și a lanțului trofic din 
cadrul ecosistemelor animalelor; consideră 
că programul UE LIFE+ ar trebui 
promovat pe scară mai largă în toate 
regiunile Europei pentru a încuraja 
practicile inovatoare la nivel local și astfel 
încât să crească impactul și gradul de 
sensibilizare cu privire la „politica de 
mediu și gestionarea acesteia” din cadrul 
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acestui program;

Or. lt

Amendamentul 22
Satu Hassi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că programul LIFE+ ar trebui 
gestionat de către Comisia Europeană, 
punând accent pe proiectele internaționale 
de inovare și excelență: promovarea IMM-
urilor și a instituțiilor de cercetare și 
dezvoltare și acordarea de prioritate 
conservării biodiversității, printr-o 
abordare sistematică și integrală, precum și 
tehnologiilor agricole compatibile cu 
conservarea solului și a lanțului trofic din 
cadrul ecosistemelor animalelor;

5. consideră că programul LIFE+ ar trebui 
gestionat de către Comisia Europeană, 
punând accent pe proiectele internaționale 
de inovare și excelență: promovarea IMM-
urilor și a instituțiilor de cercetare și 
dezvoltare și acordarea de prioritate 
conservării biodiversității, printr-o 
abordare sistematică și integrală;

Or. en

Amendamentul 23
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea existenței la 
nivel european a unei cercetări, dezvoltări 
și inovații solide ca o condiție prealabilă 
pentru protejarea mediului și, în același 
timp, pentru realizarea unei dezvoltări 
sociale și economice în Uniunea 
Europeană;

Or. en
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Amendamentul 24
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că în cadrul celui de-al 
șaptelea program de acțiune ar trebui
acordată o atenție deosebită economisirii 
energiei, eficienței energetice și energiilor 
din surse regenerabile și, prin urmare,
solicită realizarea unor obiective cu 
caracter obligatoriu privind energia 
regenerabilă până în 2020;

Or. nl

Amendamentul 25
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. având în vedere că, și datorită 
schimbărilor climatice, apa potabilă a 
devenit o resursă deficitară, solicităm 
Comisiei și statelor membre să adopte 
până la 30 iunie 2012, o strategie a UE și 
un plan de acțiuni pentru protejarea și 
utilizarea eficientă a apei potabile;

Or. ro

Amendamentul 26
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. având în vedere necesitatea de a 
stimula investițiile și producția 
industrială, îndeamnă Comisia, Consiliul 
și autoritățile regionale să simplifice 
procesul de aprobare și să reducă 
procedurile administrative pentru a 
încuraja dezvoltarea pieței interne; 

Or. es

Amendamentul 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. pentru interpretarea acestor 
programe, este necesară includerea în 
Directiva privind habitatele și în Rețeaua 
Natura 2000, a calităților estetice și 
vizuale ale peisajelor în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 28
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. atrage atenția că noua Carte Albă 
„Foaie de parcurs pentru un spațiu 
european unic al transporturilor – Către 
un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al 
resurselor”, prevede condiționarea 
acordării fondurilor de dezvoltare 
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regională și a fondurilor de coeziune de 
prezentarea de către orașe și regiuni a 
unui certificat de audit valabil, emis în 
mod independent, care să confirme 
performanța acestora în materie de 
mobilitate urbană și de sustenabilitate.
Solicităm Comisiei și statelor membre să
sprijine autoritățile locale să elaboreze 
Planuri privind mobilitatea urbană și să
întocmească Audituri privind mobilitatea 
urbană care să combine planuri de 
amenajare a teritoriului, sisteme de 
tarifare, servicii publice de transport 
eficiente și o infrastructură pentru 
modurile nemotorizate, precum și 
platforme de încărcare/realimentare a 
vehiculelor ecologice toate aceste 
elemente;

Or. ro

Amendamentul 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia să efectueze o evaluare 
mai detaliată a rezultatelor și a 
obstacolelor reale privind punerea în 
aplicare adecvată și integrală a 
obiectivelor planului de acțiune;

Or. es

Amendamentul 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. instituțiile UE ar trebui să includă în 
evaluarea privind combaterea 
schimbărilor climatice, rolul ierbii de pe
gazon ca o modalitate de captare a CO2;

Or. en

Amendamentul 31
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că cel de-al șaptelea 
program de acțiune ar trebui să se 
concentreze și asupra emisiilor maritime 
și a altor emisii decât cele de CO2;

Or. nl

Amendamentul 32
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. în vederea implementării strategiei 
pentru reducerea poluării în mediul 
urban, solicităm examinarea posibilității 
instituirii unui cadru european de 
sprijinire a unei implementări graduale a 
Planurilor privind mobilitatea urbană în 
orașele europene și stabilirea unor 
proceduri și mecanisme de sprijin 
financiar destinate pregătirii de Audituri 
privind mobilitatea urbană și de Planuri 
privind mobilitatea urbană și instituirea 
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unui Tablou de bord european al 
mobilității urbane;

Or. ro

Amendamentul 33
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să se angajeze să creeze 
strategii integrate care să poată 
determina, pentru fiecare zonă 
geografică, valorile naturale și 
caracteristicile patrimoniului natural, 
precum și condițiile necesare pentru 
conservarea acestuia, luând în 
considerare ecosistemul specific pentru a 
conserva biodiversitatea și speciile 
individuale, inclusiv agricultura, apa și 
alte condiții minime necesare; 

Or. es

Amendamentul 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. invită Comisia Europeană să instituie
criterii de evaluare a impactului
instalațiilor de desalinizare a apei, care să 
includă costurile de energie și efectul 
distructiv al acestora pentru fundul mării
și pentru biodiversitate;

Or. en
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Amendamentul 35
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. consideră că Foaia de parcurs către o
Europă eficientă din punct de vedere 
energetic trebuie transpusă în acțiuni 
concrete în cadrul celui de-al șaptelea 
program de acțiune;

Or. nl

Amendamentul 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. Comisia Europeană ar trebui să 
includă criterii de calitate obligatorii și 
trasabilitatea în acordurile privind 
produsele alimentare și din sectorul 
agricol cu țările terțe;

Or. en

Amendamentul 37
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6d. solicită acordarea unei atenții speciale 
obiectivelor și acțiunilor referitoare la 
mediul uman din zonele urbane, 
concentrându-se în special asupra 
zgomotului și calității aerului;

Or. nl

Amendamentul 38
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 6e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. solicită mai multe acțiuni pentru 
reducerea producerii de deșeuri, pentru 
creșterea reutilizării și reciclării, pentru a 
elimina complet practica de depozitare a 
deșeurilor și pentru a permite incinerarea 
deșeurilor doar dacă este însoțită de 
recuperarea maximă a căldurii și a 
energiei;

Or. nl

Amendamentul 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. subliniază faptul că cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu ar 
trebui să fie mai ambițios, deschizând 
calea pentru o legislație cu caracter 
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obligatoriu, în vederea stabilirii unor 
obiective clare, cu termene și indicatori 
preciși pentru a măsura progresul, 
inclusiv o dată specifică pentru evaluarea 
la jumătatea perioadei;

Or. en

Amendamentul 40
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 6f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. solicită ca în cadrul celui de-al 
șaptelea program de acțiune să se includă 
un calendar clar și strict pentru 
eliminarea treptată din Europa a 
subvențiilor care nu sunt ecologice;

Or. nl

Amendamentul 41
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 6g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6g. solicită ca în cadrul celui de-al 
șaptelea program de acțiune să existe o 
imagine de ansamblu a tuturor 
angajamentelor și obiectivelor de mediu 
realizate în alte domenii de politică, 
precum energia, industria, agricultura, 
pescuitul, transportul și cercetarea, 
pentru a evita suprapunerile și pentru a 
optimiza armonizarea;

Or. nl
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Amendamentul 42
Kathleen Van Brempt

Proiect de aviz
Punctul 6h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6h. concluzionează că în special 
integrarea aspectelor de mediu în alte 
domenii de politică relevante, cum ar fi 
energia, agricultura, pescuitul, 
transportul, cercetarea, politica de 
coeziune și dezvoltarea regională, ar 
trebui să reprezinte prioritatea principală
a celui de-al șaptelea program de acțiune.

Or. nl


