
AM\1220680RO.docx PE662.106v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

2020/2074(INI)

17.12.2020

AMENDAMENTELE
1 - 141
Proiect de aviz
Francisco Guerreiro
(PE660.319v01-00)

Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta 
împotriva schimbărilor climatice
(2020/2074(INI))



PE662.106v01-00 2/75 AM\1220680RO.docx

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1220680RO.docx 3/75 PE662.106v01-00

RO

Amendamentul 1
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât se estimează că politica de 
coeziune va contribui cu 37 % din 
obiectivul general de cel puțin 30 % din 
bugetul total al Uniunii și din cheltuielile 
NGEU dedicate cheltuielilor legate de 
climă pentru perioada 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 2
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât aproximativ 23 % din totalul 
emisiilor antropice de gaze cu efect de 
seră (2007-2016) provin din agricultură, 
silvicultură și alte utilizări ale terenurilor 
(AFOLU)1a; întrucât numai agricultura 
reprezintă 10,3 % din toate emisiile de 
GES ale Uniunii, iar din acestea, 
aproximativ 70 % provin din creșterea 
animalelor;
__________________
1a 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/20
19/08/4.-
SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf

Or. en

Amendamentul 3
Francisco Guerreiro
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Proiect de aviz
Considerentul C (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, potrivit Curții de Conturi 
Europene, punerea în aplicare a 
obiectivului UE de reducere cu 20 % a 
GES până în 2020 a condus la o finanțare 
crescută și mai bine concentrată a 
acțiunilor climatice în cadrul Fondului 
european de dezvoltare regională și al 
politicii de coeziune, dar în domeniile 
agriculturii, dezvoltării rurale și 
pescuitului nu a avut loc nicio reorientare 
semnificativă către acțiunile în domeniul 
climatic și nu au fost valorificate pe 
deplin toate oportunitățile potențiale 
pentru finanțarea lor2a;
__________________
2a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf 
[Raport special, 2016: Cel puțin un euro 
din cinci din bugetul UE ar trebui să fie 
cheltuit pentru acțiuni în domeniul 
climatic: există activități ambițioase în 
curs de desfășurare în acest sens, dar 
există un risc serios de a nu se reuși 
atingerea acestui obiectiv] PAGINA 7.

Or. en

Amendamentul 4
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Considerentul D (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât proiectele de conversie a 
cărbunelui în biomasă, aflate în prezent 
în curs de desfășurare în UE, ar elibera 
67 MT de CO2 pe an și ar necesita tăierea 
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pădurilor de pe o suprafață de 
aproximativ 2 700 km2 în fiecare an, 
generând totodată doar 64 TWh de 
energie electrică, ceea ce reprezintă mai 
puțin de 2 % din producția de energie 
electrică a UE;

Or. en

Amendamentul 5
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Considerentul E (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât disponibilitatea biomasei 
durabile în UE este destul de limitată, iar 
criteriile existente pentru aprovizionarea 
cu aceasta, astfel cum sunt prevăzute în 
Directiva privind energia din surse 
regenerabile, nu sunt științifice și 
adecvate; întrucât o creștere suplimentară 
a utilizării biomasei peste niveluri 
sustenabile va avea ulterior un efect 
negativ asupra climei și a mediului;

Or. en

Amendamentul 6
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Considerentul F (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

F. întrucât, conform Platformei 
interguvernamentale privind 
biodiversitatea și servicii ecosistemice 
(IPBES), creșterea cererii de bioenergie 
ar putea determina o creștere de 10 până 
la 30 de ori a utilizării terenurilor în 
scopuri legate de energia verde în anii 
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următori, potrivit unui nou raport, ceea ce 
ar conduce la pierderea habitatelor 
speciilor sălbatice de faună și floră, 
determinând în mod potențial un declin 
masiv al biodiversității și extincția 
speciilor pe cale de dispariție;

Or. en

Amendamentul 7
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Considerentul G (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

G. întrucât turismul are un impact asupra 
schimbărilor climatice, contribuind la 8 % 
din emisiile globale de CO2 și întrucât 
emisiile de CO2 generate de transporturi 
reprezintă cea mai mare pondere din 
aceste emisii și se așteaptă să crească cu 
25 % între 2016 și 2030 din cauza 
creșterii cererii turiștilor3a;
__________________
3a https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416
660

Or. en

Amendamentul 8
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Considerentul H (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

H. întrucât se estimează că între 8 și 10 % 
din totalul emisiilor de gaze cu efect de 
seră provin din pierderea și risipa de 
alimente4a;
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__________________
4a 
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-
5/

Or. en

Amendamentul 9
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare;

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare și consideră că 
sectorul agricol este sectorul cel mai critic 
expus consecințelor schimbărilor 
climatice; subliniază că schimbările de 
temperatură și precipitații, precum și 
fenomenele meteorologice și climatice 
extreme influențează deja randamentele și 
producția animalieră în Europa; constată, 
în plus, că sectorul agricol are o 
importanță strategică pentru securitatea 
alimentară a UE și la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 10
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
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aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare;

aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare; insistă asupra 
menținerii unui echilibru corespunzător 
între fermieri, consumatori și natură și 
asigurarea unei tranziții echitabile către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, durabilă și circulară, care să 
garanteze înlăturarea potențialelor 
dezechilibre de la nivelul întregului lanț 
agro-alimentar;

Or. ro

Amendamentul 11
Chris MacManus

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare;

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare, nu numai pentru a 
ne proteja planeta, ci și pentru a ne 
asigura că comunitatea noastră agricolă 
are un viitor sustenabil în desfășurarea 
activităților de cultivare a pământului, dat 
fiind faptul că fermierii sunt de obicei în 
prima linie în ceea ce privește gestionarea 
impactului financiar negativ al 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 12
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ștefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare;

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare; invită Comisia să 
sprijine știința și cercetarea care 
încurajează investițiile în tehnologii cu 
emisii reduse de dioxid de carbon și 
inovații pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea;

Or. en

Amendamentul 13
Dan-Ștefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare;

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare, care să ușureze 
adaptarea fermierilor la efectele negative 
ale schimbărilor climatice, să promoveze 
reziliența la acestea și o dezvoltare 
durabilă;

Or. ro

Amendamentul 14
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica de coeziune 1. subliniază că politica de coeziune 
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trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare;

trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare, asigurând în același 
timp justiția climatică, eradicarea sărăciei 
și consolidarea drepturilor lucrătorilor 
din acest sector;

Or. fr

Amendamentul 15
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare;

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare și să se asigure că 
toate programele și proiectele de finanțare 
ale UE sunt integrate în strategii care 
sprijină obiective climatice ambițioase;

Or. en

Amendamentul 16
Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare;

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o integrare a aspectelor 
legate de schimbările climatice în 
agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare, ținând cont în 
același timp de sustenabilitatea ecologică, 
socială și economică;
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Or. en

Amendament 17
Francesca Donato, Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendament

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare;

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine procesul de adaptare la 
măsurile menite să abordeze schimbările 
climatice în agricultură și în sectoarele 
legate de produsele alimentare;

Or. it

Amendamentul 18
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să sprijine o puternică integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în agricultură și în sectoarele legate de 
produsele alimentare;

1. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să adopte bune practici de 
integrare a aspectelor legate de schimbările 
climatice în agricultură și în sectoarele 
legate de produsele alimentare;

Or. el

Amendamentul 19
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

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

1a. constată că sectoarele agricol și 
forestier reprezintă un factor important în 
tranziția verde; subliniază, prin urmare, 
că acțiunile viitoare ar trebui să se 
concentreze asupra adaptării, atenuării și 
biodiversității; constată, în plus, că, 
pentru a valorifica întregul potențial al 
inovațiilor tehnologice, este necesară o 
cercetare substanțială pentru a dezvolta 
atât producția vegetală, cât și pe cea 
animalieră, de exemplu ameliorarea 
plantelor, iarba care sechestrează mai 
mult carbon, valorificarea biogazului și a 
biomasei;

Or. en

Amendamentul 20
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că, în consecință, creșterea 
costurilor de producție poate determina ca 
produsele agricole europene să fie mai 
puțin competitive, în timp ce produsele din 
afara Europei, care, de obicei, nu sunt 
supuse standardelor de mediu sau de 
calitate, ar putea deveni mai competitive;

Or. el

Amendamentul 21
Mazaly Aguilar

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

1a. consideră că atenuarea 
schimbărilor climatice constituie o 
oportunitate de a îmbunătăți eficiența 
fermelor; consideră că agricultura 
reprezintă un absorbant de gaze cu efect 
de seră de mare valoare strategică, care 
trebuie pus în valoare în politicile 
comunitare;

Or. es

Amendamentul 22
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ștefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că prevenirea și 
reducerea risipei și a pierderii de 
alimente, precum și consolidarea 
structurilor locale și a lanțurilor valorice 
regionale sunt esențiale pentru a reduce 
toate emisiile asociate creșterii, producției 
și transportului;

Or. en

Amendamentul 23
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, 
Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, în concordanță cu 
articolul 2 din Acordul de la Paris, 
integrarea aspectelor legate de 
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schimbările climatice în agricultură 
trebuie aplicată într-un mod care să nu 
amenințe producția de alimente și să 
garanteze securitatea alimentară în 
Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 24
Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că obiectivul Pactului 
verde european este de a proteja, a 
conserva și a consolida capitalul natural 
al Uniunii, precum și de a proteja 
sănătatea și bunăstarea cetățenilor 
împotriva riscurilor legate de mediu și a 
impactului aferent;

Or. en

Amendamentul 25
Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că este necesar să se 
asigure eficacitatea și să se suplimenteze 
fondurile structurale și de investiții 
europene atât pentru combaterea 
schimbărilor climatice, cât și pentru 
îmbunătățirea calității vieții în zonele 
rurale;

Or. sl
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Amendamentul 26
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că rolul principal al 
agriculturii este acela de a produce o 
cantitate suficientă de alimente și furaje 
sigure, pentru a hrăni populația în 
creștere, iar orice altă prioritate trebuie să 
fie secundară;

Or. en

Amendamentul 27
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că o producție de 
animale eficientă poate contribui la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, la consolidarea absorbanților și la 
creșterea productivității acestora;

Or. es

Amendament 28
Francesca Donato, Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendament

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 

eliminat
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neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisiile scăzute1;
__________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file

Or. it

Amendamentul 29
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1;

eliminat

__________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file.

Or. es

Amendamentul 30
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32% a emisiilor 
de GES în 2030, alocările din fondurile 
ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1;

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 55 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1; subliniază că cercetarea și 
investițiile în soluții agricole eficiente din 
punctul de vedere al climei ar trebui 
integrate în strategiile de mediu 
regionale;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. en

Amendamentul 31
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1;

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1; subliniază că este necesar, 
de asemenea, să se prevadă eliminarea 
subvențiilor pentru activitățile identificate 
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ca aducând daune mediului, pentru a se 
asigura respectarea principiului de a nu 
face rău;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. fr

Amendamentul 32
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1;

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin 
reevaluate, iar maximum 20 % din 
resursele FEDR ar trebui alocate 
obiectivului vizând ecologizarea și emisii 
scăzute1, astfel încât să se mențină 
competitivitatea produselor din UE, 
realizând în același timp obiectivele 
tranziției verzi;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. el

Amendamentul 33
Emmanouil Fragkos
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1;

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină costuri mai 
mici de producție prin tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. el

Amendamentul 34
Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1;

2. salută cadrul financiar multianual 
adoptat al Uniunii pentru perioada 2021-
2027 (CFM) și Next Generation EU 
(NGEU), care formează o bază financiară 
solidă pentru sprijinirea politicilor care ar 
permite Uniunii să atingă obiectivul de 
reducere cu 32 % a emisiilor de GES în 
2030, precum și pentru sprijinirea 
tranziției către neutralitatea climatică în 
toate sectoarele eligibile;

__________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
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climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file

Or. en

Amendamentul 35
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1;

2. subliniază că, pentru a acționa în 
vederea atingerii obiectivului de reducere 
cu până la 32 % a emisiilor de GES în 
2030, alocările din fondurile ESI care 
sprijină tranziția către neutralitatea 
climatică în toate sectoarele eligibile ar 
trebui să fie cel puțin dublate, iar 40 % din 
resursele FEDR ar trebui alocate 
obiectivului vizând ecologizarea și emisii 
scăzute1;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. el

Amendamentul 36
Chris MacManus

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 

2. subliniază că, cel puțin în vederea 
atingerii obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
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eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1;

eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. en

Amendamentul 37
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute1;

2. subliniază că, în vederea atingerii 
obiectivului de reducere cu 32 % a 
emisiilor de GES în 2030, alocările din 
fondurile ESI care sprijină tranziția către 
neutralitatea climatică în toate sectoarele 
eligibile ar trebui să fie cel puțin dublate, 
iar 40 % din resursele FEDR ar trebui 
alocate obiectivului vizând ecologizarea și 
emisii scăzute5a;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file

5a 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-

Or. en
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Amendamentul 38
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că resursele financiare 
din politica de coeziune au fost cheltuite 
pentru refacerea zonelor umede și a 
turbăriilor, care au suferit presiunile 
exercitate și de politica agricolă și de 
practicile agricole și forestiere; solicită 
depunerea unor eforturi direcționate în 
acest domeniu și în cadrul viitorului 
CFM, al Fondului pentru o tranziție justă 
și al fondului de redresare și, în același 
timp, subliniază necesitatea de a reduce 
presiunea atât în ceea ce privește starea 
cantitativă, cât și calitativă a corpurilor de 
apă și a ecosistemelor adiacente și de a 
realiza tranziția către o utilizare mai 
sustenabilă a terenurilor, care să sprijine 
capacitatea acestor ecosisteme de a se 
adapta la schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 39
Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că cheltuielile 
din CFM 2021-2027 și NGEU pentru 
obiectivul climatic sunt stabilite la cel 
puțin 30 % din cheltuieli, ceea ce 
înseamnă că cel puțin 547 de miliarde 
EUR de resurse financiare noi ale UE vor 
fi puse la dispoziție pentru tranziția verde;

Or. en



AM\1220680RO.docx 23/75 PE662.106v01-00

RO

Amendamentul 40
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că deficitul de mijloace 
financiare din bugetele UE, ale statelor 
membre și regionale devine din ce în ce 
mai iminent în viitorul apropiat din cauza 
recesiunii economice fără precedent 
cauzată de măsurile legate de pandemie, 
precum și de Brexit;

Or. en

Amendamentul 41
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier; subliniază că strategiile 
regionale privind mediul trebuie să 
combată în mod sistematic, prin acțiune 
comună, criza biodiversității și 
schimbările climatice și să realizeze 
sinergii între răspunsurile la aceste două 
crize;

Or. fr
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Amendamentul 42
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier, consideră că politicile 
ambițioase ale UE trebuie să fie asumate 
de toți actorii economici și sociali, astfel 
ca sectoarele vizate să nu fie singurele 
care plătesc costurile de mediu și clima;

Or. ro

Amendamentul 43
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama pe deplin de 
potențialul neutilizat al absorbanților de 
carbon și de potențiala contribuție la 
substituirea sustenabilă a materialelor cu 
consum mare de energie în producția cu 
valoare adăugată ridicată, care nu are un 
impact negativ asupra eliminării 
dioxidului de carbon și care contribuie 
semnificativ la numărul de locuri de 
muncă verzi;
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Or. en

Amendamentul 44
Ulrike Müller, Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care urmăresc să atingă 
neutralitatea climatică a UE până în 2050, 
ținând seama de contribuția substanțială a 
sectoarelor agricol, alimentar și forestier; 
subliniază necesitatea adoptării unei 
abordări echilibrate în materie de 
sustenabilitate în agricultură, care să ia în 
considerare compromisurile existente 
între îmbunătățirea amprentelor sale 
climatice și asupra biodiversității, precum 
și aspectele economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 45
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier; constată că aceste obiective 
trebuie să fie în conformitate cu 
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obiectivele generale ale UE în acest sens;

Or. en

Amendamentul 46
Dan-Ștefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să atingă obiectivul global de 
atingere a neutralității climatice a UE până 
în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier, fără să pună în pericol 
securitatea alimentară și accesibilitatea 
economică a alimentelor;

Or. ro

Amendamentul 47
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ștefan Motreanu, Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de contribuția 
majoră a sectoarelor agricol, alimentar și 
forestier, având în vedere că solurile și 
pădurile sunt cele mai mari rezervoare de 
CO2 din lume;

Or. en
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Amendamentul 48
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, 
Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier la furnizarea și dezvoltarea 
resurselor, materialelor și substanțelor 
biogenice;

Or. en

Amendamentul 49
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, digitale și în sprijinul dezvoltării, 
care să fie în concordanță cu obiectivul 
global de atingere a competitivității, 
digitalizării și neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

Or. el
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Amendamentul 50
Chris MacManus

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, 
alimentar și forestier;

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, acordând o atenție deosebită 
utilizării fermierilor și silvicultorilor, în 
calitatea lor de custozi ai peisajelor 
noastre, pentru a ne ajuta să atingem 
aceste obiective;

Or. en

Amendament 51
Francesca Donato, Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendament

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

3. subliniază că este important să 
existe o corelație între strategiile de mediu 
regionale, care urmăresc deja obiective 
ambițioase privind clima, care să atingă un 
echilibru între nevoile economice și de 
producție și schimbările climatice, ținând 
seama de contribuția fundamentală a 
sectoarelor agricol, alimentar și forestier;

Or. it

Amendamentul 52
Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 3



AM\1220680RO.docx 29/75 PE662.106v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, și că ar trebui să se țină 
seama de contribuția sectoarelor agricol, 
alimentar și forestier;

Or. de

Amendamentul 53
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale să fie 
corelate cu obiective ambițioase privind 
clima, care să depășească obiectivul global 
de atingere a neutralității climatice a UE 
până în 2050, ținând seama de potențiala 
contribuție a sectoarelor agricol, alimentar 
și forestier;

3. subliniază că este important ca 
strategiile de mediu regionale, urbane și 
rurale, să fie corelate cu obiective 
ambițioase privind clima, care urmăresc să 
atingă neutralitatea climatică a UE până 
în 2050, ținând seama de contribuția 
substanțială a sectoarelor agricol, 
alimentar și forestier;

Or. en

Amendamentul 54
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să reanalizeze rolul 
biotehnologiei; consideră că 
biotehnologia verde contribuie la 
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atenuarea schimbărilor climatice, având 
în vedere că oferă soluții pentru 
înlocuirea utilizării materialelor bazate pe 
combustibili fosili cu altele, de origine 
biologic; este de părere că utilizarea 
sustenabilă a terenurilor arabile este 
esențială pentru ca diferitele modele de 
producție agricolă să poată fi eficiente în 
cadrul activităților care vizează atenuarea 
schimbărilor climatice;

Or. es

Amendamentul 55
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că adoptarea unei 
politici de coeziune orientate spre 
schimbările climatice și a unor strategii 
de mediu regionale trebuie să fie 
susținută prin cercetare și inovare, 
precum și printr-o evaluare aprofundată a 
impactului care să se reflecte în 
consecințele economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 56
Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. insistă asupra faptului că tranziția 
către neutralitatea climatică trebuie să fie 
justă și incluzivă, cu un accent deosebit pe 
cetățenii care locuiesc în zone rurale și 
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îndepărtate;

Or. en

Amendamentul 57
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că politica de coeziune 
ar trebui să fie în conformitate cu 
obiectivele Pactului verde european și cu 
strategiile sale de la fermă la consumator 
și în domeniul biodiversități;

Or. en

Amendamentul 58
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că dezvoltarea 
economiei circulare ar trebui să 
reprezinte o prioritate-cheie în cadrul 
politicii de coeziune, întrucât deține un rol 
major în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
poluării, optimizarea utilizării 
materialelor și gestionarea deșeurilor, un 
ciclu de viață mai lung etc.; subliniază, de 
asemenea, rolul semnificativ al 
bioeconomiei și al bioeconomiei albastre 
în combaterea schimbărilor climatice;

Or. en
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Amendamentul 59
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că inovarea în 
domeniul ameliorării plantelor, prin 
intermediul unor instrumente precum 
editarea de gene, are un potențial enorm 
de a dezvolta soiuri cu o capacitate mai 
mare de atenuare a schimbărilor 
climatice;

Or. es

Amendamentul 60
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. consideră că o agricultură 
inteligentă din punctul de vedere al climei 
depinde de utilizarea și de dezvoltarea 
unor noi tehnologii în domeniul 
agriculturii, în special în cazul micilor 
fermieri și al producătorilor ecologici;

Or. es

Amendamentul 61
Mazaly Aguilar

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

3d. invită Comisia, în vederea 
atenuării schimbărilor climatice, să nu își 
axeze eforturile exclusiv în direcția 
dezvoltării agriculturii ecologice și să 
stimuleze, de asemenea, modele în 
domeniul producției integrate, al 
agriculturii de precizie sau al tehnicilor 
de conservare a solului;

Or. es

Amendamentul 62
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. solicită date solide, îmbunătățirea 
accesului la informații și o formare 
cuprinzătoare pentru fermieri, pentru a le 
permite acestora să identifice și să adopte 
cele mai bune practici în materie de 
atenuare a schimbărilor climatice;

Or. es

Amendamentul 63
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
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autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de 
sustenabilitate;

autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni; îndeamnă 
autoritățile competente să dezvolte în 
continuare economia circulară și 
bioeconomia în strategiile lor de mediu 
regionale; subliniază, în acest context, că 
sectorul agricol are potențialul de a 
produce energie din surse regenerabile, 
cum ar fi biogazul obținut din deșeuri și 
reziduuri agricole, precum dejecțiile 
animaliere, sau din alte surse de deșeuri 
și reziduuri din industria alimentară, 
canalizare, ape uzate și deșeuri 
municipale; în plus, consideră că 
strategiile de mediu regionale ar trebui să 
consolideze modele de afaceri agricole 
eficiente și sustenabile pentru 
recuperarea și reciclarea nutrienților; 
îndeamnă la intensificarea cercetării, la 
stabilirea de priorități într-o mai mare 
măsură și la creșterea investițiilor în 
aceste opțiuni și solicită un cadru de 
politici favorabil;

Or. en

Amendamentul 64
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de sustenabilitate;

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar, agroforestier și forestier; 
sugerează ca autoritățile relevante să 
acorde prioritate celor mai sustenabile 
opțiuni cu timpul de recuperare a 
carbonului relevant pentru obiectivele 
climatice ale UE, cum ar fi energia eoliană 
sau solară, și ca proiectele din domeniul 
bioenergiei să fie supuse unor criterii 
stricte și actualizate din punct de vedere 
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științific în materie de sustenabilitate și 
eligibilitate, care să ia în considerare, de 
asemenea, disponibilitatea tipului 
respectiv de biomasă, a obiectivelor de 
restaurare și protecție, precum și a 
industriilor situate la nivelurile 
superioare ale lanțului valoric forestier;

Or. en

Amendamentul 65
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de sustenabilitate;

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să excludă orice fel de 
sprijin pentru proiectele de infrastructură 
pentru combustibilii fosili și gaze și să 
sprijine producția de energie din surse 
regenerabile și utilizarea eficientă a 
resurselor în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier; constată că producția de 
biomasă din lemn sau produse agricole 
pentru producția de energie nu 
garantează sustenabilitatea; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 66
Chris MacManus

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de sustenabilitate;

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale trebuie să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; subliniază că o 
astfel de mișcare nu numai că ar fi 
benefică pentru biodiversitate și emisiile 
de GES, ci ar și crește veniturile fermelor, 
întrucât costurile de producție sunt în 
continuă creștere; sugerează ca autoritățile 
relevante să acorde prioritate celor mai 
sustenabile opțiuni, cum ar fi energia 
eoliană sau solară, și să supună proiectele 
din domeniul bioenergiei unor criterii 
stricte în materie de sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 67
Dan-Ștefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de sustenabilitate;

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de sustenabilitate 
și să valorifice potențialul economiei 
circulare care contribuie la o utilizare mai 
eficientă a resurselor și la stimularea 
consumului durabil;

Or. ro
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Amendamentul 68
Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de 
sustenabilitate;

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier, ținând cont în 
același timp de competitivitatea acestor 
sectoare; sugerează ca autoritățile 
relevante să acorde prioritate tuturor 
opțiunilor de producție de energie din 
surse regenerabile, benefice pentru 
mediu, economia regională, precum și 
pentru locuitorii din regiunile relevante;

Or. en

Amendamentul 69
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de sustenabilitate;

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier, în vederea creșterii 
competitivității produselor UE; sugerează 
ca autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de sustenabilitate;

Or. el
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Amendamentul 70
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de sustenabilitate;

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier, asigurând un 
tratament egal pentru potențialii 
beneficiari; sugerează ca autoritățile 
relevante să acorde prioritate celor mai 
sustenabile opțiuni, cum ar fi energia 
eoliană sau solară, și să supună proiectele 
din domeniul bioenergiei unor criterii 
stricte în materie de sustenabilitate;

Or. ro

Amendament 71
Francesca Donato, Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendament

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de 
sustenabilitate;

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie care să fie funcțională pentru 
productivitate și pentru utilizarea eficientă 
a resurselor în sectoarele agricol, alimentar 
și forestier; sugerează ca autoritățile 
relevante să acorde prioritate celor mai 
sustenabile opțiuni, dar să țină cont de 
nevoile economice și de producție ale 
sectoarelor agricol, alimentar și forestier;

Or. it
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Amendamentul 72
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, 
Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de sustenabilitate;

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni prin 
aplicarea unor criterii stricte în materie de 
sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 73
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană sau solară, și să supună 
proiectele din domeniul bioenergiei unor 
criterii stricte în materie de sustenabilitate;

4. subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să sprijine producția de 
energie din surse regenerabile și utilizarea 
eficientă a resurselor în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier; sugerează ca 
autoritățile relevante să acorde prioritate 
celor mai sustenabile opțiuni, cum ar fi 
energia eoliană, a valurilor sau solară, și să 
supună proiectele din domeniul bioenergiei 
unor criterii stricte în materie de 
sustenabilitate;

Or. el
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Amendamentul 74
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) constată că politica de coeziune și 
strategiile de mediu regionale oferă 
oportunități de a sprijini investițiile 
sustenabile ale fermierilor și 
administratorilor de păduri în adaptarea 
la schimbările climatice, vizând în special 
prevenirea inundațiilor, a secetei și a 
incendiilor; sugerează ca aceste 
oportunități să fie evidențiate în viitor 
pentru a încuraja statele membre și 
autoritățile regionale să exploateze pe 
deplin aceste posibilități;

Or. en

Amendamentul 75
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(b) subliniază necesitatea ca 
strategiile de mediu regionale să includă 
un „principiu de a nu face rău” și să 
sprijine realizarea ODD-urilor și a 
Acordului de la Paris, cu respectarea 
deplină a taxonomiei UE, inclusiv în 
sectorul agriculturii și al producției 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 76
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că dezvoltarea economiei 
circulare și a bioeconomiei va crea mai 
multe locuri de muncă în producția 
primară și subliniază că bioeconomia 
presupune dezvoltarea și/sau integrarea 
de noi competențe, noi cunoștințe și noi 
discipline în formare și educație în acest 
sector, pentru a aborda schimbările 
societale legate de bioeconomie, a 
promova competitivitatea, creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă, 
a răspunde nevoilor sectorului și a corela 
mai bine competențele cu locurile de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 77
Ulrike Müller, Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că producția de energie 
din surse regenerabile, cum ar fi biogazul, 
oferă fermierilor un potențial imens de a-
și crește eficiența în ceea ce privește 
clima, precum și de a contribui la 
transformarea agriculturii sustenabile 
într-un model de afaceri profitabil, care 
să ofere oportunități de creștere și de 
angajare în locuri de muncă (calificate) 
în zonele rurale; subliniază că investițiile 
necesare sunt substanțiale și că, prin 
urmare, fermierii au nevoie de finanțare 
accesibilă;

Or. en
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Amendamentul 78
Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. insistă asupra faptului că 
strategiile de mediu regionale ar trebui să 
acorde o atenție specială sprijinirii 
înlocuirii materialelor cu consum mare de 
combustibili fosili cu materiale 
regenerabile și biomaterii, obținute din 
silvicultură și agricultură, ca două 
sectoare care funcționează atât ca 
emițători, cât și ca absorbanți de carbon;

Or. en

Amendamentul 79
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că fondurile politicii de 
coeziune pot sprijini și investițiile în 
producția de biogaz, care pot contribui la 
reducerea sustenabilă a emisiilor de 
metan prin utilizarea deșeurilor și a 
reziduurilor agricole pentru a contribui la 
realizarea economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 80
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, Álvaro Amaro
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este nevoie de un 
concept de eliminare treptată a energiei 
bazate pe combustibili fosili pentru fiecare 
sector, cu scopul de a contribui la 
atingerea obiectivelor Pactului verde și a 
neutralității climatice;

Or. en

Amendamentul 81
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că dezvoltarea politicii 
de coeziune și a strategiilor de mediu 
regionale ar necesita stimulente 
comerciale autentice aliniate la 
obiectivele politicii de combatere a 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 82
Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că gestionarea durabilă 
a pădurilor și apropiată de natură este 
crucială pentru absorbția continuă a 
gazelor cu efect de seră din atmosferă și 
permite, de asemenea, asigurarea de 
materii prime regenerabile și ecologice 
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pentru produse din lemn materii care 
stochează carbon și pot acționa ca 
substitut pentru materialele și 
combustibilii fosili; subliniază că „triplul 
rol” al pădurilor (absorbire, stocare și 
substituire) contribuie la reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon eliberate în 
atmosferă, garantând în același timp că 
pădurile continuă să crească și să ofere 
multe alte servicii și, prin urmare, ar 
trebui să joace un rol integrant în 
strategiile de mediu regionale;

Or. en

Amendamentul 83
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia și statele membre să 
sprijine noile tehnologii de reciclare în 
gestionarea deșeurilor agricole; 
încurajează utilizarea materialelor 
plastice de origine biologică ca înlocuitor 
al materialelor plastice, cu toate că scopul 
este reducerea utilizării generale a 
plasticului; invită Comisia să ia în 
considerare posibilitatea unui sistem de 
etichetare uniform pentru materialele 
plastice de origine biologică;

Or. en

Amendamentul 84
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază că, în cadrul 
eforturilor de atenuare a schimbărilor 
climatice, este important ca producția de 
alimente și de furaje, în special producția 
de proteine vegetale, să fie readusă pe 
plan local, deoarece astfel se reduc 
distanțele de transport și se limitează 
despăduririle; subliniază oportunitățile pe 
care le oferă politica de coeziune și 
strategiile de mediu regionale pentru 
sprijinirea acestui proces de revenire la 
producția locală;

5. evidențiază că este important să se 
promoveze practici agricole sustenabile și 
să se consolideze producția europeană de 
furaje, în special producția de proteine 
vegetale și utilizarea eficientă a culturilor, 
cum ar fi iarba perenă, care contribuie în 
mod semnificativ la atenuarea 
schimbărilor climatice și la restabilirea 
echilibrului ecologic; constată că 
investițiile în iarbă perenă ca sursă 
alternativă de proteine vor scurta 
distanțele de transport și vor contribui la 
limitarea despăduririlor; consideră, în 
plus, că astfel de investiții permit o 
înverzire a comunităților rurale și a 
piețelor de muncă prin înființarea de 
biorafinării verzi locale; subliniază 
oportunitățile pe care le oferă politica de 
coeziune și strategiile de mediu regionale 
pentru sprijinirea acestui proces;

Or. en

Amendamentul 85
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază că, în cadrul eforturilor 
de atenuare a schimbărilor climatice, este 
important ca producția de alimente și de 
furaje, în special producția de proteine 
vegetale, să fie readusă pe plan local, 
deoarece astfel se reduc distanțele de 
transport și se limitează despăduririle; 
subliniază oportunitățile pe care le oferă 
politica de coeziune și strategiile de mediu 
regionale pentru sprijinirea acestui proces 
de revenire la producția locală;

5. evidențiază că, în cadrul eforturilor 
de atenuare a schimbărilor climatice, este 
important ca producția de alimente și de 
furaje, în special producția de proteine 
vegetale, să fie readusă pe plan local, 
deoarece astfel se reduc distanțele de 
transport și se limitează despăduririle; 
subliniază oportunitățile pe care le oferă 
politica de coeziune și strategiile de mediu 
regionale pentru sprijinirea acestui proces 
de revenire la producția locală; insistă 
asupra sprijinirii micilor fermieri și a 
producătorilor locali în vederea obținerii 
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finanțării necesare, de identificare și 
utilizare eficientă a instrumentelor de 
finanțare disponibile la nivel local, 
guvernamental și european”;

Or. ro

Amendamentul 86
Chris MacManus

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază că, în cadrul eforturilor 
de atenuare a schimbărilor climatice, este 
important ca producția de alimente și de 
furaje, în special producția de proteine 
vegetale, să fie readusă pe plan local, 
deoarece astfel se reduc distanțele de 
transport și se limitează despăduririle; 
subliniază oportunitățile pe care le oferă 
politica de coeziune și strategiile de mediu 
regionale pentru sprijinirea acestui proces 
de revenire la producția locală;

5. reamintește că, în cadrul eforturilor 
de atenuare a schimbărilor climatice, este 
important ca producția de alimente și de 
furaje, cum ar fi proteinele vegetale, 
printr-o reformă a politicii comerciale a 
UE, să fie readusă pe plan local, deoarece 
astfel se reduc distanțele de transport și se 
limitează despăduririle; evidențiază 
oportunitățile pe care le oferă politica de 
coeziune și strategiile de mediu regionale 
pentru sprijinirea acestui proces de revenire 
la producția locală; subliniază importanța 
inițiativelor de genul „slow food” pentru 
realizarea acestei tranziții;

Or. en

Amendamentul 87
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază că, în cadrul eforturilor 
de atenuare a schimbărilor climatice, este 
important ca producția de alimente și de 
furaje, în special producția de proteine 
vegetale, să fie readusă pe plan local, 

5. evidențiază că, în cadrul eforturilor 
de atenuare a schimbărilor climatice, este 
important ca producția de alimente și de 
furaje, în special producția de proteine 
vegetale, să fie readusă pe plan local către 



AM\1220680RO.docx 47/75 PE662.106v01-00

RO

deoarece astfel se reduc distanțele de 
transport și se limitează despăduririle; 
subliniază oportunitățile pe care le oferă 
politica de coeziune și strategiile de mediu 
regionale pentru sprijinirea acestui proces 
de revenire la producția locală;

zone din UE, promovând în același timp 
consumul de produse locale cât mai mult 
posibil, deoarece astfel se reduc distanțele 
de transport și se limitează despăduririle; 
subliniază oportunitățile pe care le oferă 
politica de coeziune și strategiile de mediu 
regionale pentru sprijinirea acestui proces 
de revenire la producția locală;

Or. el

Amendamentul 88
Dan-Ștefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază că, în cadrul eforturilor 
de atenuare a schimbărilor climatice, este 
important ca producția de alimente și de 
furaje, în special producția de proteine 
vegetale, să fie readusă pe plan local, 
deoarece astfel se reduc distanțele de 
transport și se limitează despăduririle; 
subliniază oportunitățile pe care le oferă 
politica de coeziune și strategiile de mediu 
regionale pentru sprijinirea acestui proces 
de revenire la producția locală;

5. evidențiază că, în cadrul eforturilor 
de atenuare a schimbărilor climatice, este 
important ca producția de alimente și de 
furaje, în special producția de proteine 
vegetale, să fie readusă pe plan local, 
deoarece astfel se reduc distanțele de 
transport și se limitează despăduririle și 
solicită un plan european pentru 
dezvoltarea producției de proteine 
vegetale; subliniază oportunitățile pe care 
le oferă politica de coeziune și strategiile 
de mediu regionale pentru sprijinirea 
acestui proces de revenire la producția 
locală;

Or. ro

Amendament 89
Francesca Donato, Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendament

5. evidențiază că, în cadrul 5. evidențiază că este important ca, pe 
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eforturilor de atenuare a schimbărilor 
climatice, este important ca producția de 
alimente și de furaje, în special producția 
de proteine vegetale, să fie readusă pe plan 
local, deoarece astfel se reduc distanțele de 
transport și se limitează despăduririle; 
subliniază oportunitățile pe care le oferă 
politica de coeziune și strategiile de mediu 
regionale pentru sprijinirea acestui proces 
de revenire la producția locală;

lângă creșterea diverselor tipuri de 
animale, să fie readusă pe plan local 
producția de alimente și de furaje, 
deoarece astfel se reduc distanțele de 
transport și se limitează despăduririle; 
subliniază oportunitățile pe care le oferă 
politica de coeziune și strategiile de mediu 
regionale pentru sprijinirea acestui proces 
de revenire la producția locală;

Or. it

Amendamentul 90
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază că, în cadrul eforturilor 
de atenuare a schimbărilor climatice, este 
important ca producția de alimente și de 
furaje, în special producția de proteine 
vegetale, să fie readusă pe plan local, 
deoarece astfel se reduc distanțele de 
transport și se limitează despăduririle; 
subliniază oportunitățile pe care le oferă 
politica de coeziune și strategiile de mediu 
regionale pentru sprijinirea acestui proces 
de revenire la producția locală;

5. evidențiază că, în cadrul eforturilor 
de atenuare a schimbărilor climatice, este 
important ca producția de alimente și de 
furaje, inclusiv producția de proteine 
vegetale, să fie readusă pe plan local, 
deoarece astfel se reduc distanțele de 
transport și se limitează despăduririle; 
subliniază oportunitățile pe care le oferă 
politica de coeziune și strategiile de mediu 
regionale pentru sprijinirea acestui proces 
de revenire la producția locală;

Or. el

Amendamentul 91
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază că, în cadrul 
eforturilor de atenuare a schimbărilor 

5. evidențiază importanța inițiativelor 
europene în curs pentru a promova 
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climatice, este important ca producția de 
alimente și de furaje, în special producția 
de proteine vegetale, să fie readusă pe 
plan local, deoarece astfel se reduc 
distanțele de transport și se limitează 
despăduririle; subliniază oportunitățile pe 
care le oferă politica de coeziune și 
strategiile de mediu regionale pentru 
sprijinirea acestui proces de revenire la 
producția locală;

producția de proteine vegetale și pentru a 
atenua schimbările climatice, deoarece 
astfel se reduc distanțele de transport și se 
limitează despăduririle; subliniază 
oportunitățile pe care le oferă politica de 
coeziune și strategiile de mediu regionale 
pentru sprijinirea acestui proces de revenire 
la producția locală;

Or. es

Amendamentul 92
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 5 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) ia act de impactul pozitiv pe care 
agroturismul local sustenabil verde îl 
poate avea asupra atenuării schimbărilor 
climatice și încurajează statele membre și 
autoritățile regionale să valorifice 
posibilitățile oferite de politica de 
coeziune și de strategiile de mediu 
regionale pentru a sprijini dezvoltarea 
acestuia, cu condiția respectării 
standardelor de mediu și sociale;

Or. en

Amendamentul 93
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 5 – litera b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(b) subliniază că strategiile de mediu 
regionale ar trebui să includă planuri de 
gestionare a deșeurilor, inclusiv pentru 
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deșeurile provenite din agricultură și din 
prelucrarea, depozitarea și distribuția 
alimentelor, în conformitate cu principiul 
economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 94
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că politicile de adaptare 
la schimbările climatice nu sunt 
suficiente; subliniază că incendiile de 
mari proporții și generalizarea lor în 
viitorul apropiat demonstrează toate 
limitele adaptării, prin amploarea 
ravagiilor pe care le cauzează și care nu 
lasă loc de adaptări; reamintește că 
incendiile de mari proporții contribuie, de 
asemenea, la agravarea perturbărilor 
climatice, prin creșterea vitezei vântului, 
prin declanșarea furtunilor și prin 
răspândirea cenușii, care se poate depune 
pe ghețari, accelerând topirea gheții; 
subliniază necesitatea imperioasă ca 
politicile regionale ale UE să promoveze 
atenuarea, adaptarea și prevenirea 
efectelor schimbărilor climatice asupra 
sistemelor noastre agricole și forestiere;

Or. fr

Amendamentul 95
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

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

5a. subliniază importanța sprijinirii 
lanțurilor scurte de aprovizionare, al 
căror rol a fost evidențiat și de închiderile 
frontierelor ca o consecință a pandemiei 
de COVID-19; subliniază că lanțurile 
scurte de aprovizionare pot juca un rol 
important în reducerea amprentei de 
carbon; subliniază, de asemenea, 
impactul pozitiv al lanțurilor alimentare 
scurte, care contribuie la reducerea risipei 
alimentare; subliniază necesitatea de a 
evita excesul de ambalare, asigurându-se 
totodată că ambalarea alimentelor este 
importantă atât din motive de igienă, cât 
și pentru informarea consumatorilor;

Or. en

Amendament 96
Herbert Dorfmann

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendament

5a. subliniază că, în zootehnie, 
pajiștile permanente sunt un instrument 
esențial pentru atingerea obiectivelor 
climatice ambițioase propuse;

Or. it

Amendamentul 97
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește că, pe lângă faptul că 
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pădurile contribuie la sechestrarea 
carbonului, acestea au efecte benefice 
asupra climei, atmosferei, conservării 
biodiversității, regimului râurilor și al 
corpurilor de apă, protejează solul de 
eroziunea provocată de ape și de vânt, 
având și alte proprietăți naturale utile; 
consideră că fondurile politicii de 
coeziune ar trebui să contribuie la 
menținerea rolului multifuncțional al 
pădurilor, să asigure o bună diversitate a 
speciilor forestiere, să mențină și să 
sporească bogăția pădurilor pentru 
bunăstarea populației și pentru 
ameliorarea mediului;

Or. fr

Amendamentul 98
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază importanța păstrării și 
atragerii tinerilor înapoi în zonele rurale 
pentru a-și folosi cunoștințele și 
perspectiva contemporane privind 
protecția mediului și schimbările 
climatice și pentru a transforma zonele 
rurale care se confruntă cu probleme 
demografice în comunități înfloritoare, 
pline de viață și sustenabile; este 
important, prin urmare, să se dispună de 
un sprijin adecvat pentru tineri din partea 
programelor din cadrul politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 99
Manuel Bompard
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Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. condamnă efectele dezastruoase 
ale gestionării la nivel industrial a 
pădurilor asupra climei și a mediului; 
reamintește că exploatarea intensivă a 
pădurilor în scopul producerii de energie 
dăunează biodiversității și constituie o 
pierdere a absorbanților de carbon; 
reamintește că, potrivit unor studii 
recente, pădurile europene ar putea stoca 
de două ori mai mult carbon dacă s-ar 
reduce la jumătate gradul de exploatare a 
acestora; subliniază că monoculturile 
intensive sunt extrem de sensibile la 
efectele schimbărilor climatice, inclusiv la 
proliferarea dăunătorilor și a incendiilor 
de proporții; reamintește că, potrivit 
Agenției Europene de Mediu, valoarea 
pădurilor europene va scădea cu un 
procent cuprins între 14 % și 50 % pe 
parcursul secolului, din cauza modificării 
bruște a echilibrului forestier european ca 
urmare a schimbărilor climatice;

Or. fr

Amendamentul 100
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. consideră că fondurile politicii de 
coeziune nu ar trebui să mai finanțeze 
proiecte care contribuie la exploatarea 
intensivă a pădurilor europene, în special 
a plantațiilor destinate exclusiv producției 
de energie sau construcției centralelor 
electrice gigantice pe bază de biomasă sau 
a fabricilor de cherestea; condamnă în 
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special proiectul de „megafabrică” de 
cherestea din Lannemezan al 
întreprinderii multinaționale Florian, 
care poate pune serios în pericol pădurile 
din Munții Pirinei;

Or. fr

Amendamentul 101
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. recunoaște că metanizarea prin 
degradarea materiei organice poate fi o 
tehnică interesantă pentru fermieri; este 
preocupat totuși de faptul că tendința 
actuală spre construirea de instalații 
industriale de metanizare, care conduc la 
o poluare semnificativă a solului și a apei, 
la creșterea mortalității în rândul 
polenizatorilor, la acapararea terenurilor 
agricole și la încurajarea producției 
intensive de animale, prezintă riscuri 
sporite de accidente și riscuri pentru 
sănătatea publică; consideră că fondurile 
politicii de coeziune ar trebui să sprijine 
doar proiectele de metanizare care 
integrează o dimensiune socială și de 
mediu și care promovează preluarea 
gestionării energiei de către fermieri, din 
etapa de producție a acesteia până la 
consum;

Or. fr

Amendamentul 102
Manuel Bompard

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

5f. subliniază că mulți indicatori 
arată că suntem în curs de a atinge 
limitele de sustenabilitate a sistemului 
agricol și a celui alimentar industrial: 
dispariția țăranilor, contribuția la 
încălzirea globală, eroziunea solului, 
distrugerea ecosistemelor, consumul 
ridicat de apă dulce, periclitarea sănătății 
populațiilor, risipa alimentară, consumul 
de combustibili fosili etc.; constată cu 
îngrijorare vulnerabilitatea sporită a 
acestui sistem la efectele schimbărilor 
climatice în toate dimensiunile sale, fie 
din cauza instabilității climatice, fie din 
cauza epuizării resurselor de apă;

Or. fr

Amendamentul 103
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că va fi necesar să se producă în 
continuare multe alimente pe mai puține 
terenuri fertile, pe soluri și cu ape 
poluate, în zone de pescuit foarte reduse și 
în condiții climatice uneori extreme;

Or. fr

Amendamentul 104
Manuel Bompard

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

5h. constată cu îngrijorare că 
pandemia de COVID-19 a pus în evidență 
vulnerabilitatea orașelor în cazul 
întreruperii aprovizionării, în special cu 
alimente;

Or. fr

Amendamentul 105
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5i. subliniază că este absolut necesar 
ca Uniunea să adopte o politică de 
reziliență în fața efectelor schimbărilor 
climatice, în special în domeniul 
agriculturii și al alimentației; consideră 
că politica de coeziune poate juca un rol 
motrice în acest sens;

Or. fr

Amendamentul 106
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5j. consideră că politica de coeziune 
ar trebui să contribuie la construirea unor 
lanțuri de aprovizionare mai scurte pentru 
sistemele noastre alimentare, în special 
prin relocalizarea producției noastre 
agricole; subliniază că obiectivul unei 
astfel de relocalizări este acela de a 
produce, de a prelucra și de a consuma 
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alimente la nivel local pentru a consolida 
securitatea alimentară a regiunilor 
europene, pentru a crea locuri de muncă 
la nivel local și pentru a reduce drastic 
consumul de combustibili fosili și, prin 
urmare, impactul pe care îl producem 
asupra climei;

Or. fr

Amendamentul 107
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5k. consideră că politica de coeziune 
ar trebui să sprijine proiectele regionale 
care vizează construirea unor sisteme 
agricole viitoare orientate spre 
policultură, prin combinarea mai multor 
specii de plante (asocieri de culturi), a 
culturilor arabile și a arborilor 
(agrosilvicultură) și chiar a amestecurilor 
de culturi, arbori și animale (agroecologie 
și permacultură); subliniază că astfel de 
agroecosisteme și-ar consolida 
biodiversitatea și eterogenitatea, ceea ce 
le-ar reduce vulnerabilitatea la boli și la 
schimbările climatice;

Or. fr

Amendamentul 108
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5l. subliniază că politica de coeziune 
ar trebui, în special, să asigure 
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consolidarea modularității între sistemele 
agricole regionale, pentru a preveni orice 
contaminare de la șocurile care ar putea 
afecta sistemele învecinate;

Or. fr

Amendamentul 109
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5m. solicită ca politica de coeziune să 
sprijine proiectele care vizează 
consolidarea circularității deșeurilor în 
domeniul agriculturii; subliniază, astfel, 
importanța conservării fosforului în 
câmpuri prin reciclarea acestuia, pentru a 
evita poluarea și pentru a nu fi necesară 
adăugarea unei cantități mai mari; 
reamintește că colectarea excrementelor 
umane ar putea duce la obținerea a 3 
milioane de tone de fosfați pe an, care 
reprezintă 20 % din consumul de 
îngrășăminte industriale; solicită ca 
politica de coeziune să sprijine proiecte 
precum cele derulate de orașele suedeze 
pentru a colecta urina umană în vederea 
reutilizării acesteia pe câmpuri sau cele 
derulate în Germania pentru a recicla în 
proporție de până la 60 % fosforul din 
apele uzate în vederea reutilizării acestuia 
pe câmpuri, în păduri și pe pășuni;

Or. fr

Amendamentul 110
Manuel Bompard

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

5n. subliniază importanța absolută a 
îmbunătățirii rezilienței alimentare a 
orașelor la efectele schimbărilor 
climatice; consideră că politica de 
coeziune poate juca un rol pozitiv în acest 
sens; solicită ca politica de coeziune să 
consolideze sistemele interne, sistemele 
locale și sistemele alimentare teritoriale 
din orașe și din jurul acestora; subliniază, 
în special, că este necesar să se reducă 
deșerturile alimentare provocate de 
dispariția micilor magazine alimentare de 
cartier;

Or. fr

Amendamentul 111
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 o (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5o. solicită ca politica de coeziune să 
consolideze sistemele agricole urbane și 
periurbane, dezvoltând grădini de legume 
urbane, grădini pe acoperiș, sisteme de 
permacultură urbană și de acvaponie; 
subliniază totuși că, deși agricultura 
urbană îmbunătățește semnificativ 
securitatea alimentară a populațiilor 
urbane, în orașele mari aceasta va 
rămâne în continuare doar o sursă de 
completare a alimentației; subliniază, prin 
urmare, că este necesar să se protejeze și 
să se stimuleze agricultura periurbană;

Or. fr

Amendamentul 112
Manuel Bompard
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Proiect de aviz
Punctul 5 p (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5p. reamintește că agricultura urbană 
necesită multă forță de muncă și poate 
crea, prin urmare, multe locuri de muncă; 
reamintește, de asemenea, că agricultura 
urbană permite îmbogățirea biodiversității 
urbane, gestionarea mai bună a 
deșeurilor prin activitățile de compostare 
în cartier, reținerea apei pluviale și 
îmbunătățirea calității aerului;

Or. fr

Amendamentul 113
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 q (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5q. consideră că înființarea unor regii 
publice ale apelor și a unor regii agricole 
municipale este extrem de pozitivă; 
subliniază rolul acestor regii agricole 
municipale în furnizarea de produse 
locale de sezon pentru serviciile de 
alimentație colectivă; solicită autorităților 
locale și regionale să propună o 
alimentație cât mai ecologică, cu cât mai 
puțină carne posibil, locală și echitabilă, 
în serviciile de alimentație colectivă; 
solicită autorităților locale și regionale să 
contribuie la structurarea filierelor de 
fermieri, ecologice și locale, pentru a 
încuraja înființarea de asociații și 
cooperative de producători și 
consumatori; invită autoritățile locale și 
regionale să introducă criterii sociale, de 
mediu, de bunăstare a animalelor și de 
remunerare corectă în comenzile lor 
publice; solicită autorităților locale și 
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regionale să sprijine instalarea noilor 
fermieri prin cumpărarea terenurilor și 
prin punerea lor la dispoziția acestora; 
consideră că politica de coeziune ar trebui 
să sprijine autoritățile locale și regionale 
în aceste demersuri;

Or. fr

Amendamentul 114
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 r (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5r. consideră că dezvoltarea pădurilor 
urbane este de mare interes pentru 
atenuarea consecințelor încălzirii globale 
în orașe, în special pe parcursul 
episoadelor de caniculă; subliniază că, 
potrivit ONU, zonele de umbră create de 
vegetația urbană ar putea reduce cu 30 % 
necesitatea utilizării aparatelor de aer 
condiționat; reamintește că dezvoltarea 
refacerii vegetației în orașe poate permite 
constituirea unor insule de biodiversitate, 
atenuarea poluării fonice și atmosferice, 
refacerea solurilor degradate, prevenirea 
secetelor și poate constitui un absorbant 
de carbon interesant; subliniază totuși că 
este esențial să se asigure o bună 
diversitate a speciilor forestiere plantate 
în orașe și să se favorizeze speciile 
autohtone; subliniază, de asemenea, 
limitările utilizării arborilor de 
aliniament; insistă ca speciile forestiere să 
fie diverse și selecționate în funcție de 
rolurile pe care trebuie să le 
îndeplinească în mod complementar cu 
arbuști, cu plante erbacee și cu porțiuni 
de teren liber; solicită, de asemenea, să se 
promoveze plantarea de pomi fructiferi în 
orașe; consideră că fondurile politicii de 
coeziune ar trebui să sprijine proiectele 
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care îndeplinesc aceste condiții;

Or. fr

Amendamentul 115
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 s (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5s. subliniază avantajele dezvoltării 
pășunatului ecologic în zonele urbane; 
solicită ca fondurile politicii de coeziune 
să sprijine proiectele existente în acest 
sens;

Or. fr

Amendamentul 116
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 t (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5t. reamintește că alimentația îi 
privește pe toți locuitorii unui anumit 
teritoriu; consideră că este necesar să se 
consolideze asocierea democratică între 
cetățeni, reprezentanții aleși, producători, 
consumatori și distribuitori pentru a 
promova producția, prelucrarea și 
consumul unor alimente locale, de sezon 
și diversificate; consideră că politica de 
coeziune ar trebui să sprijine autoritățile 
locale și regionale care doresc să instituie 
astfel de mecanisme de asociere în 
domeniul politicii alimentare;

Or. fr



AM\1220680RO.docx 63/75 PE662.106v01-00

RO

Amendamentul 117
Manuel Bompard

Proiect de aviz
Punctul 5 u (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5u. consideră că fondurile politicii de 
coeziune ar trebui să sprijine mai multe 
proiecte de formare în domeniul 
permaculturii locale și al agroecologiei și 
agriculturii țărănești;

Or. fr

Amendamentul 118
Dan-Ștefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute la 
dezvoltarea cooperării pentru a soluționa 
probleme regionale legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier, în domenii precum protecția 
împotriva inundațiilor și a incendiilor, 
gestionarea colectivă eficientă a deșeurilor, 
inclusiv în scopul producției de energie, și 
readucerea producției de alimente pe plan 
local.

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute la 
dezvoltarea cooperării pentru a soluționa 
probleme regionale legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier, în domenii precum protecția 
împotriva inundațiilor, secetei și a 
incendiilor, gestionarea colectivă eficientă 
a deșeurilor, inclusiv în scopul producției 
de energie, și readucerea producției de 
alimente pe plan local prin crearea și 
întărirea lanțurilor scurte de 
aprovizionare; pentru combaterea 
deșertificării și a degradării terenurilor 
agricole solicită un plan european care să 
fie susținut prin politica de coeziune și 
strategiile de mediu regionale.

Or. ro



PE662.106v01-00 64/75 AM\1220680RO.docx

RO

Amendamentul 119
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute la 
dezvoltarea cooperării pentru a soluționa 
probleme regionale legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier, în domenii precum protecția 
împotriva inundațiilor și a incendiilor, 
gestionarea colectivă eficientă a deșeurilor, 
inclusiv în scopul producției de energie, și 
readucerea producției de alimente pe plan 
local.

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute la 
dezvoltarea cooperării pentru a soluționa 
probleme regionale legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier, în domenii precum protecția 
împotriva inundațiilor și a incendiilor, 
gestionarea colectivă eficientă a deșeurilor, 
inclusiv în scopul producției de energie, și 
readucerea producției de alimente pe plan 
local; subliniază că strategiile de mediu ar 
trebui să sprijine și să completeze 
strategiile macroregionale ale UE în acest 
sens.

Or. en

Amendamentul 120
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute la 
dezvoltarea cooperării pentru a soluționa 
probleme regionale legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier, în domenii precum protecția 
împotriva inundațiilor și a incendiilor, 
gestionarea colectivă eficientă a deșeurilor, 
inclusiv în scopul producției de energie, și 
readucerea producției de alimente pe plan 
local.

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute la 
dezvoltarea cooperării pentru a soluționa 
probleme regionale și privind bazinele 
râurilor, legate de atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea în 
sectoarele agricol, alimentar, agroforestier 
și forestier, în domenii precum protecția 
împotriva secetei, a inundațiilor și a 
incendiilor, refacerea râurilor și 
îmbunătățirea conectivității lor, 
gestionarea colectivă eficientă a deșeurilor, 
inclusiv în scopul producției de energie, și 
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readucerea producției de alimente pe plan 
local.

Or. en

Amendament 121
Francesca Donato, Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendament

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute la 
dezvoltarea cooperării pentru a soluționa 
probleme regionale legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier, în domenii precum protecția 
împotriva inundațiilor și a incendiilor, 
gestionarea colectivă eficientă a deșeurilor, 
inclusiv în scopul producției de energie, și 
readucerea producției de alimente pe plan 
local.

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute la 
dezvoltarea cooperării pentru a soluționa 
probleme regionale legate de dezvoltarea 
economică și de costurile necesare pentru 
atenuarea schimbărilor climatice și pentru 
adaptarea la acestea în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier, în domenii precum 
protecția împotriva inundațiilor și a 
incendiilor, gestionarea colectivă eficientă 
a deșeurilor, inclusiv în scopul producției 
de energie, și readucerea producției de 
alimente pe plan local.

Or. it

Amendamentul 122
Chris MacManus

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute 
la dezvoltarea cooperării pentru a 
soluționa probleme regionale legate de 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea în sectoarele agricol, 
alimentar și forestier, în domenii precum 
protecția împotriva inundațiilor și a 

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE trebuie să dezvolte 
cooperarea pentru a soluționa probleme 
regionale legate de atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea în 
sectoarele agricol, alimentar și forestier, în 
domenii precum protecția împotriva 
inundațiilor și a incendiilor, gestionarea 
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incendiilor, gestionarea colectivă eficientă 
a deșeurilor, inclusiv în scopul producției 
de energie, și readucerea producției de 
alimente pe plan local.

colectivă eficientă a deșeurilor, inclusiv în 
scopul producției de energie, creșterea 
rezilienței fermelor în fața riscurilor 
comune și readucerea producției de 
alimente pe plan local.

Or. en

Amendamentul 123
Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute la 
dezvoltarea cooperării pentru a soluționa 
probleme regionale legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier, în domenii precum protecția 
împotriva inundațiilor și a incendiilor, 
gestionarea colectivă eficientă a deșeurilor, 
inclusiv în scopul producției de energie, și 
readucerea producției de alimente pe plan 
local.

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute la 
dezvoltarea cooperării pentru a soluționa 
probleme regionale legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier, în domenii precum protecția 
împotriva inundațiilor și a incendiilor, 
gestionarea colectivă eficientă a deșeurilor, 
inclusiv în scopul producției de energie și 
al realizării unei producții sustenabile de 
alimente.

Or. de

Amendamentul 124
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute la 
dezvoltarea cooperării pentru a soluționa 
probleme regionale legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 

6. subliniază că strategiile 
macroregionale ale UE ar trebui să ajute la 
dezvoltarea cooperării pentru a soluționa 
probleme regionale legate de atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
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acestea în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier, în domenii precum protecția 
împotriva inundațiilor și a incendiilor, 
gestionarea colectivă eficientă a deșeurilor, 
inclusiv în scopul producției de energie, și 
readucerea producției de alimente pe plan 
local.

acestea în sectoarele agricol, alimentar și 
forestier, în domenii precum protecția 
împotriva inundațiilor și a incendiilor, 
gestionarea colectivă eficientă a deșeurilor, 
inclusiv în scopul producției de energie, și 
promovarea producției sustenabile de 
alimente.

Or. en

Amendamentul 125
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 6 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

 (a) subliniază importanța respectării 
principiului parteneriatului în toate 
acțiunile de programare, punere în 
aplicare și monitorizare a politicii de 
coeziune a UE și stabilirea unei cooperări 
solide între autorităților regionale și 
locale, ONG-uri și părțile interesate, 
inclusiv organizațiile fermierilor și ONG-
urile din domeniul mediului; subliniază 
că acest proces ar trebui să ia în 
considerare perspectiva de gen.

Or. en

Amendamentul 126
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 6 – litera b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

 (b) constată că inițiativele comunitare 
și cetățenești pot sprijini puternic tranziția 
ecologică, precum și atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea și că grupurile de acțiune locală și 
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programul LEADER pot fi instrumente 
primare pentru a realiza acest lucru; 
încurajează statele membre și autoritățile 
regionale să coordoneze aceste programe 
cu strategiile lor de mediu regionale.

Or. en

Amendamentul 127
Francisco Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 6 – litera c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

 (c) subliniază că politica de coeziune 
ar trebui să sprijine investițiile în educație 
și formare, ajutând autoritățile locale, 
lucrătorii și întreprinderile să țină cont 
mai mult de provocările generate de 
schimbările climatice și de rolul pe care 
acestea îl pot juca în atenuarea 
schimbărilor climatice și în adaptarea la 
acestea în sectoarele respective;

Or. en

Amendamentul 128
Dan-Ștefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 6 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

evidențiază importanța facilitării 
sinergiilor între politica de coeziune și 
politica agricola comună în sprijinirea 
zonelor rurale extrem de vulnerabile la 
impacturile schimbărilor climatice și 
realizarea unei tranziții către o economie 
rurală neutră din punct de vedere climatic 
având în centrul său coeziunea socială și 
economică; subliniază importanța 
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fondurilor structurale în sprijinirea 
companiilor mici și mijlocii din sectorul 
agroalimentar pentru a deveni mai 
ecologice și mai competitive.

Or. ro

Amendamentul 129
Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța conceptului 
de „sate inteligente” în abordarea 
provocărilor în materie de climă ale 
Uniunii și salută integrarea acestuia în 
viitoarea PAC și în politica de coeziune și 
regională a Uniunii; insistă ca statele 
membre să includă abordarea de tipul 
satelor inteligente în programul lor 
operațional pentru punerea în aplicare a 
politicii de coeziune a UE la nivel 
național și regional, precum și în 
planurile lor strategice naționale PAC, 
care vor necesita pregătirea strategiilor 
„Sate inteligente”1a la nivel național; 
subliniază rolul abordării 
LEADER/DLRC la punerea în aplicare a 
strategiilor „Sate inteligente”, care ar 
trebui să pună un accent puternic pe 
digitalizare, sustenabilitate și inovare.
__________________
1a Articolul 72 b (amendamentul 513) din 
poziția Parlamentului European în prima 
lectură privind propunerea de regulament 
al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a normelor privind 
sprijinul pentru planurile strategice care 
urmează a fi elaborate de statele membre 
în cadrul politicii agricole comune 
(planurile strategice PAC) și finanțate de 
Fondul european de garantare agricolă 
(FEGA) și de Fondul european agricol 
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pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului și a Regulamentului (UE) 
nr. 1307/2013 al Parlamentului European 
și ale Consiliului.

Or. en

Amendamentul 130
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază posibilitățile de 
dezvoltare și reabilitare a terenurilor 
industriale, care pot crea noi parcuri 
industriale și centre de incubatoare, cu 
decontaminarea solului și îmbunătățirea 
mediului în cazul vechilor situri 
industriale, cu scopul de a reduce nevoia 
suplimentară de a construi pe terenuri 
virgine și de a atrage întreprinderi și 
investiții regionale, creând astfel locuri de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 131
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans, Asger 
Christensen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută intenția Comisiei Europene 
de a prezenta o strategie pentru zonele 
rurale și subliniază necesitatea 
consolidării sinergiilor dintre diferitele 
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fonduri structurale și de investiții, cu 
scopul de a ajuta sectoarele 
agroalimentare să își îmbunătățească 
reziliența economică și durabilitatea 
mediului.

Or. en

Amendamentul 132
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ștefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că investițiile în 
infrastructuri verzi sustenabile la nivel 
local și regional prin politica de coeziune 
a UE sunt esențiale pentru a combate 
impactul schimbărilor climatice asupra 
agriculturii și silviculturii și pentru a 
îmbunătăți reziliența la schimbările 
climatice a persoanelor, a naturii și a 
economiei.

Or. en

Amendamentul 133
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, 
Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că politica de coeziune 
trebuie să se axeze pe tranziția 
cuprinzătoare a economiei europene către 
o bioeconomie bazată pe resurse 
biogenice provenite din agricultură și 
silvicultură.
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Amendamentul 134
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază avantajele construirii 
unei macroregiuni mediteraneene, în 
special pentru consolidarea producției și 
posibilitatea de a exporta produsele 
locale;

Or. el

Amendamentul 135
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța abordării 
ascendente în materie de coeziune și 
dezvoltare regională, în timp ce 
inițiativele ar trebui luate la nivel regional 
și/sau la nivelul statelor membre.

Or. en

Amendamentul 136
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Christine 
Schneider, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

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

6b. subliniază că politica de coeziune 
și strategiile de mediu regionale trebuie să 
acorde o atenție deosebită creșterii 
utilizării lemnului din silvicultura 
sustenabilă în toate ramurile economiei 
(în special în sectorul construcțiilor), 
deoarece lemnul are proprietatea unică de 
a stoca cantități uriașe de CO2, înlocuind 
totodată resursele mari consumatoare de 
energie precum oțelul și betonul.

Or. en

Amendamentul 137
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că digitalizarea și 
tehnologiile IA pot conduce la o 
agricultură mai sustenabilă, mai 
rezilientă și mai eficientă din punct de 
vedere al utilizării resurselor și, de 
asemenea, pot crea noi tipuri de locuri de 
muncă, dar necesită o pregătire și o 
educație adecvate, la care toată lumea ar 
trebui să aibă acces.

Or. en

Amendamentul 138
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans, Asger 
Christensen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

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

6b. subliniază necesitatea de a 
consolida investițiile UE în bandă largă în 
zonele rurale, pentru a le permite 
fermierilor să integreze tehnologiile 
digitale pentru a dezvolta o agricultură de 
precizie, care va fi esențială pentru 
tranziția lor ecologică.

Or. en

Amendamentul 139
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ștefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că practicile agricole în 
curs și inițiativele în materie de 
infrastructură verde din sectoarele agricol 
și forestier au un efect pozitiv asupra 
stocurilor de carbon și a bilanțului 
gazelor cu efect de seră din statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 140
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ștefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. reamintește că actualele inițiative 
de politică ale UE trebuie să ia în 
considerare competitivitatea pe termen 
lung a economiei europene și 
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preocupările întreprinderilor mici și 
mijlocii.

Or. en

Amendamentul 141
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază necesitatea 
îmbunătățirii tuturor tipurilor de 
conectivitate (bandă largă, transport etc.) 
din zonele rurale într-un mod accesibil, 
sustenabil și ecologic.

Or. en


