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1.2.2016 B8-0165/7 

Amendamentul  7 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

în numele Comisiei pentru dezvoltare regională 

referitoare la situația specială a insulelor 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât regiunile insulare, clasificate 

ca regiuni NUTS-2 și NUTS-3, au 

caracteristici specifice comune și 

permanente care le deosebesc în mod clar 

de zonele continentale; 

A. întrucât insulele, clasificate ca regiuni 

NUTS-2 și NUTS-3, au caracteristici 

specifice comune și permanente care le 

deosebesc în mod clar de zonele 

continentale; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/8 

Amendamentul  8 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

în numele Comisiei pentru dezvoltare regională 

referitoare la situația specială a insulelor 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât insulele UE sunt și regiuni 

periferice situate la frontierele externe ale 

UE și sunt deosebit de vulnerabile la 

provocările cu care se confruntă în prezent 

Europa, cum ar fi mondializarea, tendințele 

demografice, schimbările climatice, 

aprovizionarea cu energie și, îndeosebi în 

zonele sudice, expunerea la fluxurile 

crescânde de migrație; 

E. întrucât insulele UE sunt și regiuni 

periferice situate, în anumite cazuri, la 

frontierele externe ale UE și sunt deosebit 

de vulnerabile la provocările cu care se 

confruntă în prezent Europa, cum ar fi 

mondializarea, tendințele demografice, 

schimbările climatice, aprovizionarea cu 

energie și, îndeosebi în zonele sudice, 

expunerea la fluxurile crescânde de 

migrație; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/9 

Amendamentul  9 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

în numele Comisiei pentru dezvoltare regională 

referitoare la situația specială a insulelor 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât insulele europene contribuie la 

diversitatea Uniunii atât în privința 

condițiilor de mediu (habitate specifice și 

specii endemice) cât și a condițiilor 

culturale (limbi, patrimoniu arhitectonic, 

situri, peisaje, caracteristici agricole și 

neagricole și identități geografice); 

F. întrucât insulele europene contribuie la 

diversitatea Uniunii atât în privința 

condițiilor de mediu (habitate specifice și 

specii endemice) cât și a condițiilor 

culturale (patrimoniu arhitectonic, situri, 

peisaje, caracteristici agricole și neagricole 

și identități geografice); 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/10 

Amendamentul  10 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

în numele Comisiei pentru dezvoltare regională 

referitoare la situația specială a insulelor 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât turismul intensiv concentrat doar 

în anumite perioade ale anului și care nu a 

fost planificat în mod adecvat în afara 

sezonului poate genera riscuri pentru 

dezvoltarea sustenabilă din punct de vedere 

al mediului a regiunilor insulare; 

J. întrucât turismul intensiv este, pentru 

cele mai multe insule, o parte importantă 

din economia locală a acestora, dar tinde, 

în mod normal, a fi concentrat doar în 

anumite perioade ale anului și care nu a 

fost planificat în mod adecvat în afara 

sezonului, iar acest lucru poate genera 

riscuri pentru dezvoltarea sustenabilă din 

punct de vedere al mediului a regiunilor 

insulare; 

Or. en 



 

AM\1085436RO.doc  PE576.526v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

1.2.2016 B8-0165/11 

Amendamentul  11 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

în numele Comisiei pentru dezvoltare regională 

referitoare la situația specială a insulelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. recunoaște, în conformitate cu definiția 

dată de Eurostat, diferența dintre insule 

în general și insulele cu o capitală 

națională, precum și importanța acordării 

de sprijin în vederea abordării tendinței 

semnificative de depopulare în regiunile 

insulare; reamintește că anumite 

handicapuri sunt mai dificil de gestionat în 

cazul insulelor, în raport cu statele 

insulare, inclusiv în ceea ce privește 

dimensiunea lor redusă și marea lor 

depărtare față de zonele de coastă 

continentale europene; 

recunoaște importanța acordării de sprijin 

în vederea abordării tendinței semnificative 

de depopulare în regiunile insulare; 

reamintește că anumite handicapuri sunt 

mai dificil de gestionat în cazul insulelor, 

în ceea ce privește dimensiunea lor redusă 

și marea lor depărtare față de zonele de 

coastă continentale europene; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/12 

Amendamentul  12 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

în numele Comisiei pentru dezvoltare regională 

referitoare la situația specială a insulelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. invită Comisia, pe baza articolului 174 

din TFUE, care recunoaște situația specială 

a insulelor, să înființeze un grup omogen 

alcătuit din toate teritoriile insulare; invită, 

de asemenea, Comisia să țină seama, în 

afara PIB-ului, și de alți indicatori statistici 

care pot reflecta vulnerabilitatea 

economică și socială generată de 

handicapuri naturale permanente; 

5. opinează că insulele ar trebui să aibă o 

definiție/clasificare adecvată care vor lua 

în considerare nu numai diferențele și 

caracteristicile lor specifice, ci și situația 

lor specifică; invită Comisia, pe baza 

articolului 174 din TFUE, care recunoaște 

situația specială a insulelor, să înființeze un 

grup omogen alcătuit din toate teritoriile 

insulare; invită, de asemenea, Comisia să 

țină seama, în afara PIB-ului, și de alți 

indicatori statistici care pot reflecta 

vulnerabilitatea economică și socială 

generată de handicapuri naturale 

permanente; 

Or. en 

 

 


