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Amendamentul 1
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Referirea 1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 14 
noiembrie 2017 referitoare la utilizarea 
instrumentelor politicii de coeziune de 
către regiuni pentru a răspunde 
schimbărilor demografice,

Or. en

Amendamentul 2
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât regiunile din Europa se 
confruntă în prezent cu schimbări 
demografice profunde, cum ar fi rata 
scăzută a natalității, îmbătrânirea populației 
și un exod rural continuu;

A. întrucât regiunile din Europa se 
confruntă în prezent cu schimbări 
demografice profunde, cum ar fi rata 
scăzută a natalității, rata ridicată a 
mortalității, îmbătrânirea populației și un 
exod rural continuu;

Or. bg

Amendamentul 3
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât regiunile rurale și 
defavorizate sunt adesea incapabile să 
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atingă, pentru o anumită perioadă de 
timp, aceiași indicatori economici ca alte 
regiuni, ceea ce, în unele cazuri, pare să 
ridice probleme în ceea ce privește 
obținerea sprijinului;

Or. bg

Amendamentul 4
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât lucrătorii agricoli din 
zonele rurale, în special cei care trăiesc în 
regiuni îndepărtate și care suferă de 
dezavantaje demografice, se confruntă cu 
un risc excepțional mai mare de sărăcie și 
excluziune socială;

Or. en

Amendamentul 5
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât zonele rurale care au de-a 
face cu depopularea se pot confrunta cu 
abandonarea terenurilor și riscuri 
crescute de incendii forestiere, iar 
redresarea lor economică întâmpină 
dificultăți1a;
_________________
1a Incendiile forestiere – Inițierea unor 
politici inteligente de combatere a 
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incendiilor în UE, Comisia Europeană 
(2018).

Or. en

Amendamentul 6
Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, în contextul pandemiei, 
este esențial să se revizuiască politicile și 
instrumentele care abordează provocarea 
demografică,

B. întrucât, în contextul pandemiei, 
este esențial să se revizuiască politicile și 
instrumentele care abordează provocarea 
demografică și să se încurajeze politicile 
de creștere a natalității în Europa;

Or. fr

Amendamentul 7
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, în contextul pandemiei, 
este esențial să se revizuiască politicile și 
instrumentele care abordează provocarea 
demografică,

B. întrucât, în contextul pandemiei, 
este esențial să se revizuiască politicile și 
instrumentele care abordează provocarea 
demografică, în special în zonele mai slab 
populate și mai vulnerabile ale Uniunii;

Or. es

Amendamentul 8
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Considerentul B
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Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, în contextul pandemiei, 
este esențial să se revizuiască politicile și 
instrumentele care abordează provocarea 
demografică,

B. întrucât, pe lângă aspectele și 
tendințele deja stabilite, pandemia a 
demonstrat și că este esențial să se 
revizuiască politicile și instrumentele care 
abordează provocarea demografică;

Or. bg

Amendamentul 9
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, în contextul pandemiei, 
este esențial să se revizuiască politicile și 
instrumentele care abordează provocarea 
demografică,

B. întrucât, în contextul pandemiei, 
este esențial să se revizuiască politicile și 
instrumentele care se concentrează în 
principal pe rata scăzută a natalității și 
exodul rural;

Or. el

Amendamentul 10
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât schimbările demografice 
și problemele legate de depopulare 
împovărează mult zonele rurale, 
periferice, slab populate și insulele și au 
efecte asupra provocărilor reprezentate de 
îmbătrânire, reînnoirea generațiilor și 
dezvoltarea agriculturii;

Or. en
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Amendamentul 11
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât politica de coeziune a UE 
are o contribuție esențială la realizarea 
obiectivelor pieței unice digitale pe teren, 
în special prin intermediul alocărilor 
financiare semnificative din Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDR);

Or. en

Amendamentul 12
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât zonele rurale ocupă 44 % 
din suprafața Uniunii;

Or. es

Amendamentul 13
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât una dintre principalele 
probleme care afectează economiile 
rurale este scăderea ponderii agriculturii; 



PE658.985v01-00 8/34 AM\1215651RO.docx

RO

întrucât datele au arătat că numai 10,7 % 
din agricultorii din UE au sub 40 de ani, 
iar populația care se ocupă de agricultură 
îmbătrânește, fapt care va afecta sectorul 
agricol;

Or. en

Amendamentul 14
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât nevoile mediului rural 
trebuie abordate într-o manieră mai 
coordonată și mai eficace în contextul 
schimbărilor demografice;

Or. es

Amendamentul 15
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că pandemia de COVID-
19 trebuie să constituie un punct de cotitură 
pentru politicile legate de provocarea 
demografică și să creeze noi oportunități de 
dezvoltare economică și socială în zonele 
rurale;

1. subliniază că pandemia de COVID-
19 trebuie să constituie un punct de cotitură 
pentru politicile legate de provocarea 
demografică și să creeze noi oportunități de 
dezvoltare economică și socială și de 
investiții orientate spre viitor în zonele 
rurale;

Or. el

Amendamentul 16
Maxette Pirbakas
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că pandemia de COVID-
19 trebuie să constituie un punct de 
cotitură pentru politicile legate de 
provocarea demografică și să creeze noi 
oportunități de dezvoltare economică și 
socială în zonele rurale;

1. subliniază că pandemia de COVID-
19 poate să constituie un punct de cotitură 
pentru politicile de creștere a natalității 
legate de provocarea demografică și să 
creeze noi oportunități de dezvoltare 
economică și socială în zonele rurale;

Or. fr

Amendamentul 17
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că pandemia de 
COVID-19 trebuie să constituie un punct 
de cotitură pentru politicile legate de 
provocarea demografică și să creeze noi 
oportunități de dezvoltare economică și 
socială în zonele rurale;

1. ia act de gravitatea problemei 
demografice și de implicațiile sale sociale 
și economice și consideră, în consecință, 
că este necesar să se creeze noi 
oportunități de dezvoltare economică și 
socială în zonele rurale;

Or. el

Amendamentul 18
Benoît Biteau

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că inegalitățile în ceea 
ce privește accesul la terenuri, plățile 
directe și sprijinul din cadrul PAC, atât 
între țările UE, cât și în interiorul 
acestora, se numără printre aspectele care 
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trebuie rezolvate pentru a stopa declinul 
regional, pentru ca vârstnicii să se poată 
retrage din agricultură și pentru a 
încuraja tinerii să se îndrepte spre 
activități agricole;

Or. en

Amendamentul 19
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. așteaptă lansarea unor noi 
programe sociale de coeziune, cum ar fi 
proiectele-pilot privind venitul de bază în 
zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 20
Benoît Biteau

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. atrage atenția că este important să 
se asigure disponibilitatea serviciilor în 
regiuni, deoarece declinul lor încurajează 
persoanele în vârstă să se pensioneze mai 
devreme și să se mute în orașe, unde 
aceste servicii sunt ușor accesibile;

Or. en

Amendamentul 21
Maxette Pirbakas
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 
consecințe economice și sociale grave, ci și 
afectează negativ realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Pactului verde;

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 
consecințe economice și sociale grave la 
nivel local, ci și afectează negativ 
întreținerea și gestionarea teritoriilor 
rurale, fără a uita că această depopulare 
a zonelor rurale este legată de nevoia de a 
dezvolta o economie și o agricultură mai 
atractive pentru tineri;

Or. fr

Amendamentul 22
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 
consecințe economice și sociale grave, ci și 
afectează negativ realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Pactului verde;

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 
consecințe economice și sociale grave, ci și 
afectează negativ realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Pactului verde; insistă ca 
investițiile cuprinse în Pactul verde să 
țină cont de componența demografică;

Or. ro

Amendamentul 23
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 
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consecințe economice și sociale grave, ci și 
afectează negativ realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Pactului verde;

consecințe economice și sociale grave, ci și 
afectează negativ realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Pactului verde și ale altor 
politici ale UE, cum ar fi politica agricolă 
comună, politica de coeziune etc.;

Or. bg

Amendamentul 24
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 
consecințe economice și sociale grave, ci și 
afectează negativ realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Pactului verde;

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale, care are ca 
efect un acces dificil la servicii publice 
sau o acoperire cu servicii de sănătate 
inadecvată, nu are doar consecințe 
economice și sociale grave, ci și afectează 
negativ realizarea obiectivelor ambițioase 
ale Pactului verde;

Or. en

Amendamentul 25
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 
consecințe economice și sociale grave, ci și 
afectează negativ realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Pactului verde;

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 
consecințe economice și sociale grave, ci și 
afectează negativ realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Pactului verde, dar care 
cauzează, în mod frecvent, recesiune;

Or. el
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Amendamentul 26
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 
consecințe economice și sociale grave, ci și 
afectează negativ realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Pactului verde;

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale și insulare nu 
are doar consecințe economice și sociale 
grave, ci și afectează negativ realizarea 
obiectivelor ambițioase ale Pactului verde;

Or. el

Amendamentul 27
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 
consecințe economice și sociale grave, ci și 
afectează negativ realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Pactului verde;

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 
consecințe economice și sociale grave, ci și 
subminează coeziunea și afectează negativ 
realizarea obiectivelor ambițioase ale 
Pactului verde;

Or. el

Amendamentul 28
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 

2. subliniază că procesul continuu de 
depopulare a zonelor rurale nu are doar 
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consecințe economice și sociale grave, ci și 
afectează negativ realizarea obiectivelor 
ambițioase ale Pactului verde;

consecințe economice și sociale grave, ci 
creează și dificultăți în calea realizării 
obiectivelor ambițioase ale Pactului verde;

Or. en

Amendamentul 29
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural;

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural și sprijinirea 
economiei locale; solicită Comisiei să 
utilizeze ambele strategii pentru a 
îmbunătăți imaginea sectorului agricol și 
a zonelor rurale; necunoașterea 
agriculturii duce la o viziune eronată 
despre activitatea agricultorilor și 
contribuția lor la protecția mediului 
înconjurător;

Or. es

Amendamentul 30
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural;

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural în scopul de a 
proteja locurile de muncă existente și a 
crea noi locuri de muncă și, de asemenea, 
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în scopul de a atrage lucrători calificați, 
în special în regiunile mai slabe din punct 
de vedere structural;

Or. de

Amendamentul 31
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural;

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural, în special 
acordând din nou importanța cuvenită 
activităților agricole în regiunile noastre;

Or. fr

Amendamentul 32
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike 
Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural;

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural, pentru a 
dezvolta economiile locale care ar crea 
oportunități de angajare;

Or. en
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Amendamentul 33
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural;

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
coopereze cu statele membre și autoritățile 
regionale și locale pentru a oferi 
stimulente concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural;

Or. el

Amendamentul 34
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural;

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru dezvoltarea 
lanțurilor scurte de aprovizionare și să 
contribuie la menținerea populației în 
mediul rural;

Or. ro

Amendamentul 35
Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
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Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural;

Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru a încuraja 
populația europeană să se întoarcă în 
mediul rural;

Or. fr

Amendamentul 36
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să 
prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural;

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea 
orientărilor politice pentru Strategia „de 
la fermă la consumator” și Strategia în 
domeniul biodiversității, să prezinte soluții 
concrete pentru menținerea populației în 
mediul rural;

Or. bg

Amendamentul 37
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște, în conformitate cu 
poziția Parlamentului European, cu 
Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare 
la vânzarea cetățeniei UE 
(2013/2995(RSP)) și cu evaluarea 
Comisiei privind riscurile vânzării 
cetățeniei europene de către statele 
membre, că sistemele „vizelor de aur” 
sunt în detrimentul zonelor rurale și al 
investițiilor pe termen lung în mediul 
rural;
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Or. en

Amendamentul 38
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să se asigure că 
se acordă prioritate creării de oportunități 
pentru piața forței de muncă, sprijinirii 
tranziției energetice și dezvoltării 
infrastructurii de transport și de bandă 
largă, pentru a răspunde provocărilor 
structurale care reprezintă principalele 
cauze ale migrației din zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 39
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să se asigure că 
atunci când va publica textul privind 
viziunea sa pe termen lung pentru zonele 
rurale va include o analiză detaliată a 
rolului agriculturii, creșterii animalelor și 
al silviculturii ca motor al economiei 
rurale;

Or. es

Amendamentul 40
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
asigure o mai bună comunicare și 
publicitate ale impactului pozitiv și 
rezultatelor bune ale politicii de coeziune 
în UE;

Or. de

Amendamentul 41
Benoît Biteau

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. evidențiază potențialul agriculturii 
sustenabile în ceea ce privește crearea de 
locuri de muncă decente și pe termen lung 
în zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 42
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. accentuează că este nevoie să se 
încurajeze și să se dezvolte proiecte care 
să promoveze întoarcerea tinerilor în 
zonele rurale prin sprijinirea ocupării 
forței de muncă în rândul acestora, a 
conectivității digitale și a 
antreprenoriatului, folosind cele mai bune 
practici din statele membre;
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Amendamentul 43
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. recunoaște că politicile care 
abordează în modul cel mai eficient 
provocările demografice sunt cele care 
urmăresc obiective pe termen lung și care 
rezultă din consultarea părților interesate 
de la nivel local și a organizațiilor 
societății civile;

Or. es

Amendamentul 44
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că, în pofida 
anunțurilor repetate ale Comisiei 
Europene, încă nu dispunem de o 
abordare pe termen lung care să permită 
zonelor rurale să facă față provocărilor 
demografice, riscului sărăciei și accesului 
limitat la servicii;

Or. es

Amendamentul 45
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3d. îndeamnă Comisia să analizeze 
aspectele demografice ca parte integrantă 
a tuturor instrumentelor politicii de 
coeziune; subliniază importanța 
coordonării eventualelor inițiative 
comunitare cu strategiile adoptate de 
statele membre în ceea ce privește 
provocarea demografică;

Or. es

Amendamentul 46
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. subliniază rolul fundamental al 
PAC în menținerea și crearea de locuri de 
muncă în sectorul rural și agricol, dar 
recunoaște limitele acesteia; cere, prin 
urmare, ca politica de coeziune și noul 
fond de redresare al Uniunii să fie folosite 
mai bine pentru a răspunde nevoilor 
mediului rural, a completa eforturile și a 
căuta noi sinergii;

Or. es

Amendamentul 47
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3f. consideră că planurile strategice 
din noua PAC trebuie să fie flexibile și să 
includă instrumente specifice pentru a 
sprijini digitalizarea, mobilitatea rurală și 
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dezvoltarea satelor „inteligente”;

Or. es

Amendamentul 48
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3g. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să mizeze în mod mai hotărât pe 
inovare în mediul rural; trebuie găsite 
soluții, în colaborare cu PAC, pentru ca 
fermele familiale să poată beneficia de 
inovații și de noile tehnologii;

Or. es

Amendamentul 49
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3h. recunoaște că economia circulară 
și bioeconomia au un mare potențial de a 
realiza un sector agroalimentar mai 
eficient; mizează pe o dezvoltare 
normativă care să țină seama de nevoile 
specifice ale agriculturii pentru a genera 
noi oportunități în mediul rural, reducând 
birocrația și promovând digitalizarea;

Or. es

Amendamentul 50
Mazaly Aguilar
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Proiect de aviz
Punctul 3 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3i. subliniază că este indispensabilă 
garantarea rentabilității economice a 
agriculturii astfel încât politicile 
demografice pentru mediul rural să aibă 
succes, să insufle viață comunităților 
rurale și să le facă atractive pentru noile 
generații;

Or. es

Amendamentul 51
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3j. solicită adoptarea unor 
măsuri politice mai ambițioase pentru a 
favoriza schimbarea de generații în 
mediul rural prin schimbări substanțiale 
în ceea ce privește condițiile de acces la 
terenuri și la credite; solicită un sprijin 
total din partea politicilor comunitare 
pentru tinerii fermieri și nu doar printr-o 
PAC care trebuie să atingă mai multe 
obiective, cu mai puține fonduri;

Or. es

Amendamentul 52
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3k. consideră că, pentru a încuraja 
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integrarea tinerilor agricultori și a noilor 
agricultori în activitatea agricolă, este 
imperativ să se faciliteze transferul 
fermelor și să se reducă birocrația în ceea 
ce privește acest transfer și să se asigure 
condiții decente pentru agricultorii care se 
pensionează;

Or. es

Amendamentul 53
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3l. recunoaște rolul esențial al femeii 
în agricultură; solicită să se creeze 
condițiile necesare în mediul rural pentru 
ca femeile din toate generațiile să rămână 
în mediul lor apropiat și să contribuie la 
dezvoltarea și revigorarea acestuia;

Or. es

Amendamentul 54
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3m. sprijină inițiativele de 
îmbunătățire a calității locurilor de 
muncă în mediul rural bazate pe 
diversificare și inovare; numeroasele 
strategii și planuri de acțiune care decurg 
din Pactul verde trebuie să 
urmărească acest obiectiv în mod prioritar 
și coordonat cu statele membre;

Or. es
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Amendamentul 55
Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină inovarea și digitalizarea în 
vederea promovării unui mediu rural viu și 
dinamic; invită Comisia ca, inspirându-se 
din inițiativele privind orașele și satele 
inteligente, să elaboreze un nou instrument 
care să încurajeze dezvoltarea de 
întreprinderi nou-înființate în zonele rurale 
și, astfel, dezvoltarea țesutului economic și 
de producție al acestora;

4. sprijină inovarea și digitalizarea în 
vederea promovării unui mediu rural viu, 
dinamic și viabil din punct de vedere 
economic; invită Comisia ca, inspirându-se 
din inițiativele privind orașele și satele 
inteligente, să elaboreze un nou instrument 
care să încurajeze dezvoltarea de 
întreprinderi în zonele rurale continentale 
și ultraperiferice și, astfel, dezvoltarea 
țesutului economic și de producție al 
acestora,
ținând seama de faptul că regiunile 
ultraperiferice trebuie să beneficieze de 
un plan major de sănătate publică pentru 
ca fiecare locuitor din regiunile de peste 
mări, în special din zonele rurale, să aibă 
acces la apă potabilă;

Or. fr

Amendamentul 56
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină inovarea și digitalizarea în 
vederea promovării unui mediu rural viu și 
dinamic; invită Comisia ca, inspirându-se 
din inițiativele privind orașele și satele 
inteligente, să elaboreze un nou instrument 
care să încurajeze dezvoltarea de 
întreprinderi nou-înființate în zonele rurale 
și, astfel, dezvoltarea țesutului economic și 

4. sprijină inovarea și digitalizarea în 
vederea promovării unui mediu rural viu și 
dinamic; invită Comisia ca, inspirându-se 
din inițiativele privind orașele și satele 
inteligente, să elaboreze un nou instrument 
care să încurajeze dezvoltarea de 
întreprinderi nou-înființate în zonele rurale 
și, astfel, dezvoltarea țesutului economic și 
de producție al acestora; subliniază că 
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de producție al acestora; Grupurile de acțiune locală au avut 
o contribuție semnificativă la 
consolidarea interacțiunilor între 
sectoarele economice din mediul rural și 
au contribuit semnificativ 
la implementarea politicilor de dezvoltare 
rurală;

Or. ro

Amendamentul 57
Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină inovarea și digitalizarea în 
vederea promovării unui mediu rural viu și 
dinamic; invită Comisia ca, inspirându-se 
din inițiativele privind orașele și satele 
inteligente, să elaboreze un nou instrument 
care să încurajeze dezvoltarea de 
întreprinderi nou-înființate în zonele rurale 
și, astfel, dezvoltarea țesutului economic și 
de producție al acestora;

4. sprijină inovarea și digitalizarea în 
vederea promovării unui mediu rural viu și 
dinamic; invită Comisia ca, inspirându-se 
din inițiativele privind orașele și satele 
inteligente, să elaboreze un nou instrument 
care să încurajeze dezvoltarea de 
întreprinderi nou-înființate în zonele rurale 
și, astfel, dezvoltarea țesutului economic și 
de producție al acestora, pentru a deschide 
calea către o economie digitală în zonele 
rurale; invită Comisia să sprijine 
finanțarea resurselor regenerabile în 
cadrul Pactului verde/al strategiei în 
domeniul bioeconomiei, acest lucru 
putând genera locuri de muncă și putând 
contribui la revitalizarea economiei în 
numeroase zone rurale2a;

_________________
2a Bioeconomia: investițiile în lână, fibră 
naturală prin esență, rezistentă și 
durabilă, pot crea noi oportunități, pot 
reduce poluarea prin reducerea folosirii 
plasticului și pot aduce soluții inovatoare 
pentru agricultura ecologică și păstrarea 
apei și a carbonului în sol. Industria de 
prelucrare a lânii a fost delocalizată din 
Europa.
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Amendamentul 58
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină inovarea și digitalizarea în 
vederea promovării unui mediu rural viu și 
dinamic; invită Comisia ca, inspirându-se 
din inițiativele privind orașele și satele 
inteligente, să elaboreze un nou instrument 
care să încurajeze dezvoltarea de 
întreprinderi nou-înființate în zonele rurale 
și, astfel, dezvoltarea țesutului economic și 
de producție al acestora;

4. sprijină inovarea și digitalizarea în 
vederea promovării unui mediu rural viu și 
dinamic; invită statele membre să aibă în 
vedere introducerea de module de formare 
pentru competențele informatice în 
regiunile în care acestea nu sunt la un 
nivel suficient de ridicat; invită Comisia 
ca, inspirându-se din inițiativele privind 
orașele și satele inteligente, să elaboreze un 
nou instrument care să încurajeze 
dezvoltarea de întreprinderi nou-înființate 
în zonele rurale și, astfel, dezvoltarea 
țesutului economic și de producție al 
acestora;

Or. bg

Amendamentul 59
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină inovarea și digitalizarea în 
vederea promovării unui mediu rural viu și 
dinamic; invită Comisia ca, inspirându-se 
din inițiativele privind orașele și satele 
inteligente, să elaboreze un nou instrument 
care să încurajeze dezvoltarea de 
întreprinderi nou-înființate în zonele rurale 
și, astfel, dezvoltarea țesutului economic și 
de producție al acestora;

4. sprijină inovarea și digitalizarea în 
vederea promovării unui mediu rural viu și 
dinamic; invită Comisia ca, inspirându-se 
din inițiativele privind orașele și satele 
inteligente, să elaboreze un nou instrument 
care să încurajeze dezvoltarea de 
întreprinderi nou-înființate în zonele rurale 
și, astfel, dezvoltarea țesutului 
socioeconomic și de producție al acestora;
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Amendamentul 60
Benoît Biteau

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină inovarea și digitalizarea în 
vederea promovării unui mediu rural viu și 
dinamic; invită Comisia ca, inspirându-se 
din inițiativele privind orașele și satele 
inteligente, să elaboreze un nou instrument 
care să încurajeze dezvoltarea de 
întreprinderi nou-înființate în zonele rurale 
și, astfel, dezvoltarea țesutului economic și 
de producție al acestora;

4. sprijină inovarea în vederea 
promovării unui mediu rural viu și 
dinamic; invită Comisia ca, inspirându-se 
din inițiativele privind orașele și satele 
inteligente, să elaboreze un nou instrument 
care să încurajeze dezvoltarea de 
întreprinderi nou-înființate în zonele rurale 
și, astfel, dezvoltarea țesutului economic și 
de producție al acestora;

Or. en

Amendamentul 61
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită autoritățile competente de la 
nivel național, regional și local să ia în 
considerare introducerea unor module 
educaționale în cadrul învățământului 
obligatoriu pentru a crea și/sau a 
consolida legătura dintre studenții din 
zonele urbane, pe de o parte, și activitățile 
și modul de viață din zonele neurbanizate, 
pe de altă parte, astfel încât să fie 
îmbunătățite cunoștințele generațiilor 
viitoare despre zonele rurale și legătura 
acestor generații cu mediul rural;

Or. bg
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Amendamentul 62
Benoît Biteau

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. evidențiază că dezvoltarea 
lanțurilor scurte de aprovizionare și a 
piețelor alimentare regionale ar putea 
juca un rol central în oferirea de 
oportunități economice pentru populația 
rurală în domeniul producției agricole, al 
prelucrării produselor agricole și al 
comerțului cu amănuntul; consideră că 
investițiile în acest domeniu ar trebui să 
devină o prioritate pentru FEADR;

Or. en

Amendamentul 63
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că promovarea 
mobilității și a oportunităților de creare de 
rețele, precum și sprijinirea măsurilor 
inovatoare luate de IMM-uri, a 
meșteșugurilor și meseriilor sunt 
considerate factori esențiali pentru 
succesul în zonele rurale;

Or. de

Amendamentul 64
Benoît Biteau

Proiect de aviz
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Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază rolul central jucat de 
inițiativele de dezvoltare locală plasată 
sub responsabilitatea comunității în ceea 
ce privește menținerea și refacerea 
economiilor rurale locale dinamice și 
prospere, precum și necesitatea de a 
menține un nivel suficient de finanțare 
pentru inițiativa LEADER; invită statele 
membre să folosească pe deplin 
capacitățile LEADER;

Or. en

Amendamentul 65
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită reducerea poverii 
administrative asupra întreprinderilor și 
administrațiilor, cu mai puține cerințe și o 
mai mare securitate juridică, 
îmbunătățind astfel condițiile-cadru 
pentru o finanțare cu succes pe teren și 
reducând barierele din calea investițiilor;

Or. de

Amendamentul 66
Benoît Biteau

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. constată că un sistem eficient de 
mobilitate este una dintre condițiile 
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prealabile pentru dezvoltarea economică 
regională, coeziunea teritorială și 
dezvoltarea potențialului regional; 
consideră, deci, că este nevoie să se 
asigure finanțarea necesară pentru 
dezvoltarea și întreținerea legăturilor de 
transport, care ar putea încuraja 
generațiile mai în vârstă să rămână în 
zonele rurale mai mult timp și ar putea 
atrage tinerii din centrele urbane să 
lucreze în mediul rural;

Or. en

Amendamentul 67
Benoît Biteau

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. invită statele membre să 
înlesnească cumpărarea și luarea în 
arendă a terenurilor agricole de către 
tinerii fermieri; în acest sens, solicită să 
se acorde o protecție specială terenurilor 
agricole pentru a permite statelor membre 
să reglementeze, în coordonare cu 
autoritățile locale și organizațiile de 
agricultori, vânzarea, utilizarea și 
arendarea terenurilor agricole;

Or. en

Amendamentul 68
Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. deplânge faptul că acordul privind 
cadrul financiar multianual nu 

5. deplânge faptul că acordul privind 
cadrul financiar multianual nu 
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demonstrează nivelul de ambiție necesar 
pentru a înfrunta provocările legate de 
schimbările demografice; regretă reducerile 
aferente celor două principale instrumente 
comunitare menite să promoveze 
dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale, și 
anume politica de coeziune și PAC.

demonstrează nici de data aceasta nivelul 
de ambiție necesar pentru a înfrunta 
provocările legate de schimbările 
demografice negative; regretă reducerile 
aferente celor două principale instrumente 
comunitare menite să promoveze 
dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale pe 
continent și în regiunile ultraperiferice, și 
anume politica de coeziune și PAC.

Or. fr

Amendamentul 69
Tonino Picula, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Carmen Avram, Ivo 
Hristov, Pina Picierno, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. deplânge faptul că acordul privind 
cadrul financiar multianual nu 
demonstrează nivelul de ambiție necesar 
pentru a înfrunta provocările legate de 
schimbările demografice; regretă reducerile 
aferente celor două principale instrumente 
comunitare menite să promoveze 
dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale, și 
anume politica de coeziune și PAC.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 70
Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 5 – alineatul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) regretă că regiunile ultraperiferice 
sunt primele afectate de reducerea 
fondurilor pentru programe precum 
POSEI;
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Amendamentul 71
Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 5 – alineatul 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(2) regretă că regiunile ultraperiferice 
se confruntă cu dificultăți legate de 
caracterul lor insular, de depărtarea 
geografică și de lipsa de perspectivă 
pentru tineri, deși articolul 349 din TFUE 
ar trebui să le permită să rezolve această 
problemă;

Or. fr

Amendamentul 72
Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 5 – alineatul 3 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(3) solicită un plan amplu de facilitare 
a transferurilor pentru toate 
întreprinderile, pentru a permite accesul 
la un loc de muncă pentru tineri, reluarea 
activității economice și o pensie adecvată 
pentru cei care se retrag; consideră că 
aceste măsuri ar crește atractivitatea 
mediului economic rural, începând cu 
agricultura, și ar aduce beneficii 
regiunilor rurale europene și regiunilor 
ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 73
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Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că React-EU pune la 
dispoziție resurse de sprijin pentru 
redresarea sectoarelor celor mai afectate 
de criza pandemiei și introduce măsuri 
pentru crearea locurilor de muncă și 
investiții pentru IMM-uri; subliniază că 
statele membre vor avea posibilitatea să 
aleagă prioritățile de finanțare și insistă 
astfel asupra necesității investițiilor în 
zonele expuse fenomenului depopulării.

Or. ro

Amendamentul 74
Benoît Biteau

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă dezechilibrul persistent 
dintre FEGA și FEADR în cadrul PAC, 
deoarece sprijinul de bază pentru venit, 
majoritar în cadrul FEGA, are o influență 
negativă asupra populațiilor rurale, spre 
deosebire de FEADR, care sprijină 
dezvoltarea rurală.

Or. en


