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Amendamentul  2 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

în numele Comisiei pentru dezvoltare regională 

Situația specială a insulelor 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât accesibilitatea regiunilor și 

legăturile dintre insule sunt factori esențiali 

în transformarea zonelor insulare în zone 

mai atractive; întrucât este necesar să se 

reducă cheltuielile de transport maritim și 

aerian pentru persoane și mărfuri, în 

conformitate cu principiul continuității 

teritoriale, depunând de asemenea eforturi 

pentru reducerea emisiilor și a poluării 

rezultate din transportul maritim și aerian; 

H. întrucât accesibilitatea regiunilor și 

legăturile dintre insule sunt factori esențiali 

în transformarea zonelor insulare în zone 

mai atractive pentru lucrători calificați și 

pentru întreprinderi; întrucât este necesar 

să se atragă investiții, să se creeze noi 

locuri de muncă și să se reducă cheltuielile 

de transport maritim și aerian pentru 

persoane și mărfuri, în conformitate cu 

principiul continuității teritoriale, 

depunând de asemenea eforturi pentru 

reducerea emisiilor și a poluării rezultate 

din transportul maritim și aerian; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

în numele Comisiei pentru dezvoltare regională 

Situația specială a insulelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază că, deși insulele se confruntă 

cu constrângeri, ele beneficiază, totodată, 

de un potențial teritorial, care ar trebui să 

fie utilizat ca o oportunitate de dezvoltare, 

creștere economică și creare de locuri de 

muncă; menționează, în acest context, 

dezvoltarea turismului sustenabil, pe lângă 

turismul sezonier, punând accentul pe 

promovarea patrimoniului cultural și pe 

activități economice artizanale specifice; 

subliniază, de asemenea, potențialul imens 

al energiei oceanice, eoliene și solare, 

precum și potențialul insulelor de a deveni 

importante surse de energie alternativă, de 

a fi cât mai autonome posibil în ceea ce 

privește energia și, mai presus de toate, de 

a garanta aprovizionarea cu energie mai 

ieftină pentru locuitorii acestora;  

10. subliniază că, deși insulele se confruntă 

cu constrângeri, ele beneficiază, totodată, 

de un potențial teritorial, care ar trebui să 

fie utilizat ca o oportunitate de dezvoltare, 

creștere economică și creare de locuri de 

muncă; subliniază importanța politicilor 

privind o fiscalitate redusă și a politicilor 

vizând reducerea birocrației ca principale 

stimulente pentru atragerea investițiilor; 
menționează, în acest context, dezvoltarea 

turismului sustenabil, pe lângă turismul 

sezonier, punând accentul pe promovarea 

patrimoniului cultural și pe activități 

economice artizanale specifice; subliniază, 

de asemenea, potențialul imens al energiei 

oceanice, eoliene și solare, precum și 

potențialul insulelor de a deveni importante 

surse de energie alternativă, de a fi cât mai 

autonome posibil în ceea ce privește 

energia și, mai presus de toate, de a garanta 

aprovizionarea cu energie mai ieftină 

pentru locuitorii acestora;  

Or. en 
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Amendamentul  4 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

în numele Comisiei pentru dezvoltare regională 

Situația specială a insulelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. invită Comisia să instituie un „cadru 

strategic al UE pentru insule” cu scopul 

de a reuni instrumente care pot avea un 

impact teritorial major; 

12. invită Comisia să încurajeze statele 

membre, după caz, să elaboreze cadre 

strategice naționale pentru insule care să 

fie conforme cu obiectivele UE în ceea ce 

privește dezvoltarea insulelor și cu politica 

de coeziune; 

Or. en 
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Amendamentul  5 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 
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Propunere de rezoluție B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

în numele Comisiei pentru dezvoltare regională 

Situația specială a insulelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. invită statele membre și autoritățile 

regionale și locale să joace un rol important 

în cadrul strategiilor de dezvoltare a 

insulelor pe baza unei abordări verticale în 

care să fie implicate toate nivelurile 

administrației, în conformitate cu principiul 

subsidiarității, cu scopul de a asigura 

dezvoltarea sustenabilă a insulelor din UE; 

13. invită autoritățile regionale și locale să 

joace un rol important în cadrul strategiilor 

naționale de dezvoltare a insulelor pe baza 

unei abordări verticale în care să fie 

implicate toate nivelurile administrației, în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

cu scopul de a asigura dezvoltarea 

sustenabilă a insulelor din UE; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/6 

Amendamentul  6 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

în numele Comisiei pentru dezvoltare regională 

Situația specială a insulelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia să propună un An 

european al insulelor și munților; 

eliminat 

Or. en 

 

 


