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Amendamentul 1
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesară corelarea
politicilor privind mediul, sănătatea și 
amenajarea teritoriului și îmbunătățirea 
cooperării între regiuni și la nivel 
transfrontalier, în vederea unei dezvoltări 
echilibrate între zonele urbane și 
periurbane, între zonele forestiere și rurale; 
consideră că sunt benefice măsurile care 
permit evitarea schimbării destinației
terenurilor, în special în vederea producției 
de biocombustibili;

1. recunoaște faptul că schimbările
climatice, pierderea biodiversității și 
consumul excesiv al resurselor naturale 
reprezintă provocări care afectează 
fiecare cetățean UE din zonele urbane 
sau rurale și că sunt necesare acțiuni la 
fiecare nivel de guvernare pentru 
reducerea acestor efecte; consideră că este 
necesar să se asigure sinergii între 
politica de coeziune și politicile privind 
mediul, sănătatea și amenajarea teritoriului 
și să se amelioreze cooperarea între 
administrațiile locale, regiuni și la nivel 
transfrontalier, în vederea unei dezvoltări 
echilibrate între zonele urbane și 
periurbane, între zonele împădurite și 
rurale; consideră că sunt benefice măsurile 
care preîntâmpină schimbarea utilizării
terenurilor, în special în vederea producției 
de biocombustibili;

Or. en

Amendamentul 2
Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesară corelarea 
politicilor privind mediul, sănătatea și 
amenajarea teritoriului și îmbunătățirea 
cooperării între regiuni și la nivel 
transfrontalier, în vederea unei dezvoltări 

1. consideră că este necesară corelarea 
politicilor privind mediul, sănătatea și 
amenajarea teritoriului și îmbunătățirea 
cooperării între regiuni și la nivel 
transfrontalier, în vederea unei dezvoltări 
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echilibrate între zonele urbane și 
periurbane, între zonele forestiere și 
rurale; consideră că sunt benefice măsurile 
care permit evitarea schimbării destinației 
terenurilor, în special în vederea producției 
de biocombustibili;

echilibrate între diferitele tipuri de 
utilizare a terenurilor accentuând 
totodată reducerea extinderii urbane;
consideră că sunt benefice măsurile care 
permit evitarea schimbării destinației 
terenurilor, în special în vederea 
monoculturilor și producției de 
biocombustibili;

Or. en

Amendamentul 3
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesară corelarea 
politicilor privind mediul, sănătatea și 
amenajarea teritoriului și îmbunătățirea 
cooperării între regiuni și la nivel 
transfrontalier, în vederea unei dezvoltări 
echilibrate între zonele urbane și 
periurbane, între zonele forestiere și rurale; 
consideră că sunt benefice măsurile care 
permit evitarea schimbării destinației 
terenurilor, în special în vederea producției 
de biocombustibili;

1. consideră că este necesară corelarea 
politicilor privind mediul, sănătatea și 
amenajarea teritoriului și îmbunătățirea 
cooperării între regiuni și la nivel 
transfrontalier, în vederea unei dezvoltări 
echilibrate între zonele urbane și 
periurbane, între zonele forestiere și rurale; 
consideră că este necesară evaluarea
măsurilor care reglementează schimbarea
destinației terenurilor, în special în vederea 
producției de biocombustibili;

Or. it

Amendamentul 4
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesară corelarea 1. consideră că este necesară corelarea 



AM\890695RO.doc 5/20 PE480.766v01-00

RO

politicilor privind mediul, sănătatea și 
amenajarea teritoriului și îmbunătățirea 
cooperării între regiuni și la nivel 
transfrontalier, în vederea unei dezvoltări 
echilibrate între zonele urbane și 
periurbane, între zonele forestiere și rurale; 
consideră că sunt benefice măsurile care 
permit evitarea schimbării destinației 
terenurilor, în special în vederea producției 
de biocombustibili;

politicilor privind mediul, sănătatea și 
amenajarea teritoriului și îmbunătățirea 
cooperării între regiuni,la nivel 
transfrontalier și la nivelul strategiilor 
macroregionale, în vederea unei dezvoltări 
echilibrate între zonele urbane și 
periurbane, între zonele forestiere și rurale; 
consideră că sunt benefice măsurile care 
permit evitarea schimbării destinației 
terenurilor, în special în vederea producției 
de biocombustibili;

Or. fr

Amendamentul 5
Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază potențialul gestionării 
durabile a terenurilor și al rezervațiilor 
naturale pentru crearea locurilor de 
muncă ecologice și impactul pozitiv al 
acestora asupra economiilor locale și 
piețelor muncii, în special în zonele
rurale; 

Or. en

Amendamentul 6
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că sunt deosebit de importante 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și încurajarea 

2. consideră că sunt deosebit de importante 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și grupurile 
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parteneriatelor publice-private pentru o mai 
bună punere în aplicare a acquis-ului 
comunitar privind gestionarea deșeurilor; 
subliniază necesitatea unei colaborări 
strânse cu universitățile și cercetătorii în 
vederea conceperii rapide de tehnologii 
inovatoare care permit reciclarea 
deșeurilor;

comunității locale și încurajarea 
parteneriatelor publice-private pentru o mai 
bună punere în aplicare a legislației UE
privind gestionarea deșeurilor; subliniază 
necesitatea unei colaborări strânse cu 
universitățile și industria în vederea 
conceperii rapide de tehnologii inovatoare 
care sporesc reciclarea deșeurilor și 
eficiența resurselor și îmbunătățesc
planificarea pentru reducerea efectelor 
extracției de minerale și agregate; 

Or. en

Amendamentul 7
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că sunt deosebit de importante 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și încurajarea 
parteneriatelor publice-private pentru o mai 
bună punere în aplicare a acquis-ului 
comunitar privind gestionarea deșeurilor; 
subliniază necesitatea unei colaborări 
strânse cu universitățile și cercetătorii în 
vederea conceperii rapide de tehnologii 
inovatoare care permit reciclarea 
deșeurilor;

2. consideră că sunt deosebit de importante 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și încurajarea 
parteneriatelor publice-private pentru o mai 
bună punere în aplicare a acquis-ului 
comunitar privind gestionarea deșeurilor; 
invită statele membre să consolideze rolul 
autorităților regionale și locale în 
gestionarea și punerea în aplicare a 
programelor; recomandă adoptarea 
metodologiei de dezvoltare locală bazate 
pe parteneriatele locale, în special în 
cazul proiectelor referitoare la problemele 
urbane, rurale și transfrontaliere;
subliniază necesitatea unei colaborări 
strânse cu universitățile și cercetătorii în 
vederea conceperii rapide de tehnologii 
inovatoare care permit reciclarea 
deșeurilor;

Or. en
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Amendamentul 8
Vincenzo Iovine

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că sunt deosebit de importante 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și încurajarea 
parteneriatelor publice-private pentru o mai 
bună punere în aplicare a acquis-ului 
comunitar privind gestionarea deșeurilor; 
subliniază necesitatea unei colaborări 
strânse cu universitățile și cercetătorii în 
vederea conceperii rapide de tehnologii 
inovatoare care permit reciclarea 
deșeurilor;

2. consideră că sunt deosebit de importante 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și încurajarea 
parteneriatelor publice-private pentru o mai 
bună punere în aplicare a acquis-ului 
comunitar privind gestionarea deșeurilor; 
subliniază necesitatea unei colaborări 
strânse cu universitățile și cercetătorii în 
vederea conceperii rapide de tehnologii 
inovatoare care permit reciclarea deșeurilor 
și de sisteme alternative de eliminare a
deșeurilor care sunt ecologice și respectă 
în totalitate directiva-cadru privind 
deșeurile;

Or. it

Amendamentul 9
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că sunt deosebit de importante 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și încurajarea 
parteneriatelor publice-private pentru o mai 
bună punere în aplicare a acquis-ului 
comunitar privind gestionarea deșeurilor; 
subliniază necesitatea unei colaborări 
strânse cu universitățile și cercetătorii în 
vederea conceperii rapide de tehnologii 
inovatoare care permit reciclarea 
deșeurilor;

2. consideră că sunt deosebit de importante 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și încurajarea 
parteneriatelor publice-private pentru o mai
bună punere în aplicare a acquis-ului 
comunitar privind gestionarea deșeurilor; 
încurajează utilizarea fondurilor 
europene pentru crearea unor sisteme 
integrate de gestiune a deșeurilor;
subliniază necesitatea unei colaborări 
strânse cu universitățile și cercetătorii în 
vederea conceperii rapide de tehnologii 
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inovatoare care permit reciclarea 
deșeurilor;

Or. ro

Amendamentul 10
Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că sunt deosebit de importante 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și încurajarea 
parteneriatelor publice-private pentru o 
mai bună punere în aplicare a acquis-ului 
comunitar privind gestionarea deșeurilor; 
subliniază necesitatea unei colaborări 
strânse cu universitățile și cercetătorii în 
vederea conceperii rapide de tehnologii 
inovatoare care permit reciclarea 
deșeurilor;

2. consideră că sunt deosebit de importante 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și implicarea 
părților interesate pentru o mai bună 
punere în aplicare a acquis-ului comunitar 
privind gestionarea deșeurilor; subliniază 
necesitatea unei colaborări strânse cu 
universitățile și cercetătorii în vederea 
conceperii rapide de tehnologii inovatoare 
care permit reciclarea deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 11
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că sunt deosebit de importante 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și încurajarea 
parteneriatelor publice-private pentru o mai 
bună punere în aplicare a acquis-ului 
comunitar privind gestionarea deșeurilor; 
subliniază necesitatea unei colaborări 

2. consideră că sunt deosebit de importante 
îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile 
naționale, locale și regionale și încurajarea 
parteneriatelor publice-private pentru o mai 
bună punere în aplicare a acquis-ului 
comunitar privind gestionarea deșeurilor; 
subliniază necesitatea unei colaborări 
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strânse cu universitățile și cercetătorii în 
vederea conceperii rapide de tehnologii 
inovatoare care permit reciclarea 
deșeurilor;

strânse cu universitățile,cercetătorii și 
întreprinderile în vederea conceperii 
rapide de tehnologii inovatoare care permit 
reciclarea deșeurilor;

Or. es

Amendamentul 12
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează găsirea unui echilibru 
echitabil între necesitatea de a combate 
schimbările climatice și cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu, astfel 
încât Uniunea Europeană să își poată 
realiza obiectivele sale și pentru a evita
costurile suplimentare; subliniază în plus 
necesitatea de a realiza campanii de 
informare, de sensibilizare și de schimb de 
bune practici la toate nivelurile;

3. încurajează găsirea unui echilibru 
echitabil între necesitatea de a combate 
schimbările climatice și cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu, astfel 
încât Uniunea Europeană să își poată 
realiza obiectivele sale evitând în același 
timp costurile suplimentare; subliniază în 
plus necesitatea de a realiza campanii de 
informare, de sensibilizare și de schimb de 
bune practici la toate nivelurile; subliniază 
necesitatea unei mai bune utilizări a 
asistenței tehnice la nivel național și 
regional pentru a spori capacitatea 
administrativă, în special în noile state 
membre;

Or. en

Amendamentul 13
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează găsirea unui echilibru 
echitabil între necesitatea de a combate 

3. încurajează găsirea unui echilibru 
echitabil între necesitatea de a combate 
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schimbările climatice și cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu, astfel 
încât Uniunea Europeană să își poată 
realiza obiectivele sale și pentru a evita 
costurile suplimentare; subliniază în plus 
necesitatea de a realiza campanii de 
informare, de sensibilizare și de schimb de 
bune practici la toate nivelurile;

schimbările climatice și cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu, astfel 
încât Uniunea Europeană să poată realiza 
obiectivele UE 2020 și să poată evita 
impactul financiar care rezultă din 
schimbările climatice și pierderea 
biodiversității; subliniază în plus 
necesitatea de a realiza campanii de 
informare, de sensibilizare și de schimb de 
bune practici la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 14
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează găsirea unui echilibru 
echitabil între necesitatea de a combate 
schimbările climatice și cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu, astfel 
încât Uniunea Europeană să își poată 
realiza obiectivele sale și pentru a evita 
costurile suplimentare; subliniază în plus 
necesitatea de a realiza campanii de 
informare, de sensibilizare și de schimb de 
bune practici la toate nivelurile;

3. încurajează găsirea unui echilibru 
echitabil între necesitatea de a combate 
schimbările climatice și cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu, astfel 
încât Uniunea Europeană să își poată 
realiza obiectivele sale și pentru a evita 
costurile suplimentare; subliniază în plus 
necesitatea de a realiza campanii de 
informare, de sensibilizare și de schimb de 
bune practici la toate nivelurile; consideră 
necesară corelarea eficientă a obiectivelor 
de cercetare și inovare cu nevoile de 
dezvoltare la nivel local și regional;

Or. ro

Amendamentul 15
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează găsirea unui echilibru 
echitabil între necesitatea de a combate 
schimbările climatice și cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu, astfel 
încât Uniunea Europeană să își poată 
realiza obiectivele sale și pentru a evita 
costurile suplimentare; subliniază în plus 
necesitatea de a realiza campanii de 
informare, de sensibilizare și de schimb de 
bune practici la toate nivelurile;

3. încurajează găsirea unui echilibru 
echitabil între necesitatea de a combate 
schimbările climatice și cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu, astfel 
încât Uniunea Europeană să își poată 
realiza obiectivele sale și pentru a evita 
costurile inutile; subliniază în plus 
necesitatea de a privi costurile ca pe 
investiții în viitor și în locuri de muncă 
noi și de a  realiza campanii de informare, 
de sensibilizare și de schimb de bune 
practici la toate nivelurile;

Or. sv

Amendamentul 16
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează găsirea unui echilibru 
echitabil între necesitatea de a combate 
schimbările climatice și cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu, astfel 
încât Uniunea Europeană să își poată 
realiza obiectivele sale și pentru a evita 
costurile suplimentare; subliniază în plus
necesitatea de a realiza campanii de 
informare, de sensibilizare și de schimb de 
bune practici la toate nivelurile;

3. încurajează găsirea unui echilibru 
echitabil între necesitatea de a combate 
schimbările climatice și cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu, astfel 
încât Uniunea Europeană să își poată 
realiza obiectivele sale și pentru a evita 
costurile suplimentare; în vederea 
susținerii unei politici de prevenire, 
subliniază necesitatea de a realiza campanii 
de informare, de sensibilizare și de schimb 
de bune practici la toate nivelurile;

Or. it

Amendamentul 17
Jean-Paul Besset
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează găsirea unui echilibru 
echitabil între necesitatea de a combate 
schimbările climatice și cel de-al șaptelea 
program de acțiune pentru mediu, astfel 
încât Uniunea Europeană să își poată 
realiza obiectivele sale și pentru a evita 
costurile suplimentare; subliniază în plus 
necesitatea de a realiza campanii de 
informare, de sensibilizare și de schimb de 
bune practici la toate nivelurile;

3. încurajează găsirea unui echilibru 
echitabil între necesitatea de a combate 
schimbările climatice, de a stopa pierderea 
biodiversității și cel de-al șaptelea program 
de acțiune pentru mediu, astfel încât 
Uniunea Europeană să își poată realiza 
obiectivele sale și pentru a evita costurile 
suplimentare; subliniază în plus necesitatea 
de a realiza campanii de informare, de 
sensibilizare și de schimb de bune practici 
la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 18
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră necesară îmbunătățirea 
cooperării între regiuni, precum și la nivel
transfrontalier, în special a cooperării cu 
țările terțe, în domeniul prevenirii poluării 
accidentale majore, cu scopul de a evita 
efectele pe termen lung; solicită Comisiei 
să prevadă elaborarea de acte normative
referitoare la chimia durabilă;

4. consideră necesară îmbunătățirea 
cooperării între administrațiile locale, 
regiuni, precum și la nivel transfrontalier, 
în special a cooperării cu țările terțe, 
pentru prevenirea poluării accidentale 
majore și a altor dezastre naturale și 
provocate de om, cu scopul de a evita 
efectele pe termen lung; solicită Comisiei 
să prevadă legislație pentru o industrie
chimică durabilă;

Or. en

Amendamentul 19
Iosif Matula
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră necesară îmbunătățirea 
cooperării între regiuni, precum și la nivel 
transfrontalier, în special a cooperării cu 
țările terțe, în domeniul prevenirii poluării 
accidentale majore, cu scopul de a evita 
efectele pe termen lung; solicită Comisiei 
să prevadă elaborarea de acte normative 
referitoare la chimia durabilă;

4. consideră necesară îmbunătățirea 
cooperării între regiuni, precum și la nivel 
transfrontalier, în special a cooperării cu 
țările terțe prin crearea grupurilor de 
acțiune comună în domeniul prevenirii 
poluării accidentale majore, cu scopul de a 
evita efectele pe termen lung; solicită 
Comisiei să prevadă elaborarea de acte 
normative referitoare la chimia durabilă;

Or. ro

Amendamentul 20
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște necesitatea de a garanta 
integrarea politicilor de mediu în toate 
politicile sectoriale, un rol semnificativ 
revenind autorităților locale și regionale; 
subliniază importanța corelării 
particularităților locale și regionale cu 
strategiile necesare pentru punerea în 
aplicare a acestor politici.

5. recunoaște necesitatea de a garanta 
integrarea politicilor de mediu în toate 
politicile sectoriale, un rol semnificativ 
revenind autorităților locale și regionale; 
subliniază importanța asigurării 
implicării autorităților teritoriale în 
termeni de egalitate cu reprezentanții 
naționali, atât în procesul de elaborare,
cât și în cel de luare a deciziilor pentru 
proiectarea și implementarea politicilor, 
în scopul realizării obiectivelor UE, 
respectând întotdeauna diferitele valori 
constituționale naționale; subliniază 
importanța corelării particularităților locale
și regionale cu strategiile necesare pentru 
punerea în aplicare a acestor politici

Or. en
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Amendamentul 21
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște necesitatea de a garanta 
integrarea politicilor de mediu în toate 
politicile sectoriale, un rol semnificativ 
revenind autorităților locale și regionale; 
subliniază importanța corelării 
particularităților locale și regionale cu 
strategiile necesare pentru punerea în 
aplicare a acestor politici.

5. recunoaște necesitatea de a garanta 
integrarea politicilor de mediu concepute 
pentru reducerea pierderii biodiversității
și a schimbărilor climatice în toate 
politicile sectoriale; subliniază importanța 
corelării autorităților locale și regionale cu 
strategiile necesare pentru punerea în 
aplicare a acestor politici;

Or. en

Amendamentul 22
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște necesitatea de a garanta 
integrarea politicilor de mediu în toate 
politicile sectoriale, un rol semnificativ 
revenind autorităților locale și regionale; 
subliniază importanța corelării 
particularităților locale și regionale cu 
strategiile necesare pentru punerea în 
aplicare a acestor politici.

5. consideră necesitatea de a garanta 
integrarea politicilor de mediu într-un mod 
vizibil și consecvent în toate politicile 
sectoriale, o răspundere semnificativă
revenind autorităților locale și regionale; de 
asemenea, pentru implementarea politicii 
de mediu este necesară o politică de 
coeziune puternică; subliniază importanța 
corelării particularităților locale și 
regionale cu strategiile necesare pentru 
punerea în aplicare a acestor politici.

Or. sv

Amendamentul 23
Jean-Paul Besset
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște necesitatea de a garanta 
integrarea politicilor de mediu în toate 
politicile sectoriale, un rol semnificativ 
revenind autorităților locale și regionale; 
subliniază importanța corelării 
particularităților locale și regionale cu 
strategiile necesare pentru punerea în 
aplicare a acestor politici.

5. subliniază necesitatea de a garanta 
integrarea politicilor de mediu în toate 
politicile sectoriale, un rol semnificativ 
revenind autorităților locale și regionale; 
subliniază importanța corelării 
particularităților locale și regionale cu 
strategiile necesare pentru punerea în 
aplicare a acestor politici; prin urmare 
recomandă integrarea dimensiunii 
teritoriale în evaluarea strategică a 
impactului asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 24
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște necesitatea de a garanta 
integrarea politicilor de mediu în toate 
politicile sectoriale, un rol semnificativ 
revenind autorităților locale și regionale; 
subliniază importanța corelării 
particularităților locale și regionale cu 
strategiile necesare pentru punerea în 
aplicare a acestor politici.

5. recunoaște necesitatea de a garanta 
integrarea politicilor de mediu în toate 
politicile sectoriale, un rol semnificativ 
revenind autorităților locale și regionale; 
subliniază importanța corelării 
particularităților locale și regionale cu 
strategiile necesare pentru punerea în 
aplicare a acestor politici; solicită 
integrarea obiectivelor de mediu în 
principalele domenii bugetare, precum 
dezvoltarea rurală și agricultura;

Or. lt
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Amendamentul 25
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște necesitatea de a garanta 
integrarea politicilor de mediu în toate 
politicile sectoriale, un rol semnificativ 
revenind autorităților locale și regionale; 
subliniază importanța corelării 
particularităților locale și regionale cu 
strategiile necesare pentru punerea în 
aplicare a acestor politici;

5. recunoaște necesitatea de a garanta 
integrarea politicilor de mediu în toate 
politicile sectoriale, un rol semnificativ 
revenind autorităților locale,regionale și 
naționale; subliniază importanța corelării 
particularităților locale și regionale cu 
strategiile necesare pentru punerea în 
aplicare a acestor politici;

Or. es

Amendamentul 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea încurajării 
derulării de proiecte/programe de 
dezvoltare regională, locală și 
transfrontaliere în strânsă legătură cu 
conservarea biodiversității din zonele 
respective, precum și importanța 
implicării ONG-urilor, a mediului 
academic și sectorului privat în procesul 
de conservare și refacere a diversității 
biologice;

Or. ro

Amendamentul 27
Jean-Paul Besset
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Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută propunerea Comisiei de a 
promova utilizarea evaluărilor impactului 
asupra mediului și a evaluărilor strategice 
a impactului asupra mediului în procesul 
de luare a deciziilor la nivel local și 
regional, fapt care va contribui la 
prevenirea degradării mediului cauzate de 
om;

Or. en

Amendamentul 28
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea unui sprijin 
financiar din partea UE la nivel local și 
regional pentru abordarea provocărilor și 
riscurilor complexe de mediu; consideră 
că trebuie să se acorde o atenție deosebită 
regiunilor situate la frontierele externe 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

5а. consideră că pentru a obține rezultate 
semnificative este nevoie de mai mult 
sprijin pentru punerea în aplicare a 
programului la nivel regional și local și de 
o participare mai amplă în cadrul 
procesului a tuturor părților interesate;

Or. bg

Amendamentul 30
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța politicii de 
coeziune pentru realizarea obiectivelor 
UE 2020 și prin urmare salută accentul 
pus în propunerea Comisiei privind 
politica de coeziune după 2013 pe trecerea 
la o economie cu emisii scăzute de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 31
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită acordarea unei atenții 
deosebite situației regiunilor și teritoriilor 
cu caracteristici geografice specifice, cum 
este cazul insulelor, al regiunilor 
muntoase sau al regiunilor puțin 
populate; 
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Or. es

Amendamentul 32
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă utilizarea autovehiculelor 
cu grad redus de poluare și elaborarea de 
propuneri de acțiuni care să vizeze 
dezvoltarea unui sistem de transport 
durabil;

Or. ro

Amendamentul 33
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. susține că cel de-al șaptelea Program 
de acțiune pentru mediu va furniza 
întreprinderilor și autorităților locale și 
regionale un cadru de planificare 
structurat și pe termen lung, inclusiv 
pentru investiții majore în infrastructură;

Or. lt

Amendamentul 34
Rolandas Paksas

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

5b. solicită ca principiul guvernanței pe 
mai multe niveluri în legătură cu 
problemele de mediu să fie integrat în cel 
de-al șaptelea Program de acțiune pentru 
mediu;

Or. lt


