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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Adamos Adamou

Amendamentul 1
Considerentul B

B. întrucât sunt (text eliminat) disponibili puţini indicatori adecvaţi pentru a măsura în 
mod eficient gradul în care cerinţele imperative ale diversităţii biologice sunt 
respectate la punerea în aplicare a diferitelor politici, unul dintre cei mai importanţi 
fiind Indicele comun al păsărilor de câmp (Common Farmland Bird Index);

Or. en

Amendament depus de Marie Anne Isler Béguin

Amendamentul 2
Punctul 1a (nou)

1a. insistă asupra valorii intrinsece a biodiversităţii, precum şi asupra necesităţii 
urgente de a o proteja împotriva degradării datorate influenţei şi intervenţiei umane, 
inclusiv, dar fără a se limita la exploatare, schimbările climatice şi dispariţia 
habitatelor;

Or. en
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Amendament depus de Marie Anne Isler Béguin

Amendamentul 3
Punctul 3

3. recunoaşte (text eliminat) importanţa vitală a ecosistemelor sănătoase pentru 
prosperitate şi bunăstare în UE şi în întreaga lume;

Or. en

Amendament depus de Marios Matsakis

Amendamentul 4
Punctul 3

Nu priveşte versiunea în limba română

Or. en

Amendament depus de Marios Matsakis

Amendamentul 5
Punctul 4

4. (text eliminat) subliniază faptul că modificările climatice şi dispariţia biodiversităţii se 
află în strânsă legătură şi sunt importante în egală măsură;

Or. en

Amendament depus de Riitta Myller

Amendamentul 6
Punctul 5

5. reafirmă nevoia urgentă de a face eforturi pentru îndeplinirea angajamentelor de 
stopare a diminuării biodiversităţii în Uniunea Europeană până în 2010 (asumate de 
Consiliul European la Göteborg, în 2001, în cadrul strategiei de dezvoltare durabilă şi 
al celui de-al şaselea program de acţiune comunitar pentru mediu); subliniază că sunt 
urgent necesare eforturi coordonate şi intense pentru oprirea acestei tendinţe, în special 
având în vedere scurtul timp rămas pentru îndeplinirea angajamentelor pentru 2010; 
sprijină abordarea integrată propusă în comunicarea Comisiei, în conformitate cu 
care stoparea diminuării biodiversităţii ar trebui să facă parte din toate politicile 
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specifice ale Uniunii Europene;

Or. fi

Amendament depus de Marie Anne Isler Béguin

Amendamentul 7
Punctul 6

6. recunoaşte posibila importanţă a recentului concept de servicii ecosistemice, astfel 
cum este promovat prin comunicarea Comisiei ca un instrument ce permite 
includerea valorii economice a biodiversităţii în alte domenii politice, şi propune ca 
menţinerea serviciilor ecosistemice să devină un scop fundamental al politicilor 
orizontale şi sectoriale ale UE; cu toate acestea, atrage atenţia asupra scăderii valorii 
biodiversităţii în ceea ce priveşte avantajele pe oamenii le-ar putea avea din aceasta, 
ori asupra faptului că diminuarea biodiversităţii este considerată exclusiv ca o 
preocupare economică; 

Or. en

Amendament depus de Marie Anne Isler Béguin

Amendamentul 8
Punctul 8a (nou)

8a. astfel, solicită Comisiei să analizeze şi să facă propuneri de măsuri concrete pentru 
a integra costul diminuării biodiversităţii în activităţile care au un impact negativ 
important asupra biodiversităţii;

Or. en

Amendament depus de Marios Matsakis

Amendamentul 9
Punctul 9a (nou)

9a. subliniază importanţa includerii în reţeaua Natura 2000 a unor zone din regiunile şi 
teritoriile de peste mări, aflate sub suveranitatea statelor membre ale UE;

Or. en
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Amendament depus de Riitta Myller

Amendamentul 10
Punctul 10

10. subliniază importanţa măsurilor suplimentare, destinate, în special, protecţiei speciilor 
ameninţate şi recunoaşte, în acest sens, importanţa extinderii aplicării planurilor de 
acţiune pentru regenerarea speciilor; subliniază că habitatele şi speciile a căror 
protejare este prevăzută de directivă ar trebui să facă obiectul unor reexaminări 
ştiinţifice regulate; 

Or. fi

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 11
Punctul 11a (nou)

11a. recunoaşte că în timp ce prinderea şi comerţul cu animale vii continuă să prezinte 
pericole pentru biodiversitate, şi Europa are un număr de instituţii zoologice şi alte 
organizaţii care demonstrează, prin intermediul unor programe de creştere a 
animalelor şi măsuri de conservare in situ, că joacă un rol important în 
supravieţuirea unora dintre speciile ameninţate;

Or. en

Amendament depus de Carmen Fraga Estévez

Amendamentul 12
Punctul 12

12. recunoaşte faptul că amenajarea teritorială şi exploatarea speciilor sălbatice (prin 
vânătoare şi pescuit) reprezintă factorii principali care afectează biodiversitatea şi 
serviciile ecosistemice; subliniază, în special, pericolele pentru terenurile agricole şi 
pădurile cu o valoare naturală ridicată, generate atât de exploatarea intensă, cât şi de 
abandon; recunoaşte existenţa pericolelor pentru stocurile de peşti, speciile nevizate şi 
habitatele marine, generate de utilizările mediului marin, nedurabile din punct de 
vedere ecologic, inclusiv de practicile ilegale;

Or. es
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Amendament depus de Marie Anne Isler Béguin

Amendamentul 13
Punctul 12

12. recunoaşte faptul că amenajarea teritorială şi exploatarea speciilor sălbatice (prin 
vânătoare şi pescuit) reprezintă factorii principali care afectează biodiversitatea şi 
serviciile ecosistemice; subliniază, în special, pericolele pentru terenurile agricole şi 
pădurile cu o valoare naturală ridicată, generate atât de exploatarea intensă, cât şi de 
abandon; recunoaşte existenţa pericolelor pentru stocurile de peşti, speciile nevizate şi 
habitatele marine, generate de practicile de pescuit nedurabile din punct de vedere 
ecologic, inclusiv de pescuitul ilegal şi de pescuitul prin tehnologii distructive şi 
neselective;

Or. en

Amendament depus de Marie Anne Isler Béguin

Amendamentul 14
Punctul 13a (nou)

13a. îşi exprimă îngrijorarea faţă de diminuarea diversităţii animalelor de fermă şi a 
soiurilor de plante; astfel, solicită transpunerea imediată a Directivei 98/95/CE a 
Consiliului1, care conţine o bază legală pentru a permite, în cadrul legislaţiei 
privind comercializarea seminţelor, conservarea, prin utilizarea in situ şi în 
exploataţiile agricole, a soiurilor ameninţate de erodare genetică.   

Or. en

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 15
Punctul 14

14. subliniază importanţa aplicării eficiente şi la timp a directivei-cadru privind apa pentru 
atingerea unei „stări ecologice bune” a apelor dulci şi a recomandării privind 
amenajarea integrată a zonelor de coastă; îndeamnă statele membre să utilizeze 
instrumentele economice prevăzute la articolele 5 şi 9 din directiva-cadru privind 
apa, pentru a stimula folosirea atentă a acestei resurse limitate şi să asigure o bază 
financiară solidă pentru punerea în aplicare a planurilor de gestionare a bazinelor 
hidrografice;  subliniază importanţa aplicării unei directive-cadru ambiţioase privind 
mediul marin în scopul atingerii unei „stări bune” a mediului marin; subliniază 
importanţa de stabili menţinerea biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice, în cadrul 
viitoarei strategii marine, ca obiectiv fundamental prioritar;

  
1 JO L 25, 1.2.1999, p. 1.
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Or. en

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 16
Punctul 16

16. recunoaşte pericolul pe care îl reprezintă anumite pesticide, inhibitori de flacără şi alte 
substanţe chimice toxice bioacumulabile şi persistente, pentru ecosisteme; subliniază 
importanţa în acest sens a aplicării eficiente a (text eliminat) REACH; subliniază 
necesitatea de a monitoriza bioacumularea de astfel de poluanţi prin utilizarea 
prădătorilor din vârful lanţului trofic în mediile terestre, de apă dulce şi marine; apoi, 
consideră că o atenţie deosebită ar trebui acordată pericolelor legate de utilizarea 
pesticidelor, care sunt toxice şi destinate utilizării în mediul înconjurător; subliniază 
că noua legislaţie europeană privind pesticidele - propunerea de regulament privind 
punerea pe piaţă a produselor fitofarmaceutice [COM(2006)0388 -
2006/0136(COD)];propunerea de directivă-cadru privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor [COM(2006)0372 - 2006/0132(COD)]; strategia tematică privind 
utilizarea durabilă a pesticidelor [COM(2006)0373 - 2007/2006(INI)] - ar trebui să 
asigure că diminuarea biodiversităţii europene nu sporeşte datorită utilizării 
pesticidelor;

Or. en

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 17
Punctul 18a (nou)

18a. subliniază că imunocontracepţia ar putea juca un rol decisiv în combaterea 
speciilor alogene invazive (SAI) şi ia act de cercetarea considerabilă efectuată în 
prezent în acest domeniu;  îndeamnă Comisia să aloce fonduri pentru cercetarea 
europeană în domeniul imunocontracepţiei şi să lanseze o cerere de propuneri de 
proiecte; observă că programul LIFE + este unul din cadrele actuale care ar putea 
fi utilizate pentru a încuraja mai mult acţiunile privind SAI.

Or. en

Amendament depus de Andres Tarand

Amendamentul 18
Punctul 18a (nou)

18a. invită Comisia să ia măsuri pentru a prezenta propuneri legislative care să interzică 
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introducerea speciilor alogene în Uniunea Europeană;

Or. en

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 19
Punctul 19

19. atrage atenţia asupra efectelor uneori dezastruoase pe care le pot produce 
organismele exotice în ecosistemul marin; solicită măsuri urgente de prevenire a 
transferului organismelor în apa de balast şi îndeamnă statele membre să aplice 
Convenţia internaţională pentru controlul şi managementul apelor de balast şi 
sedimentelor navelor în cadrul OMI;

Or. nl

Amendament depus de Avril Doyle and Adamos Adamou

Amendamentul 20
Punctul 20

20. subliniază importanţa aplicării integrale a cadrului legislativ al UE privind 
organismele modificate genetic; evidenţiază posibilele riscuri pe care producţia la 
scară industrială a culturilor modificate genetic le-ar putea reprezenta pentru 
biodiversitate şi solicită Comisiei să evalueze impactul asupra ecosistemelor 
europene;

Or. en

Amendament depus de Riitta Myller

Amendamentul 21
Punctul 21

21. sprijină cu tărie aplicarea eficientă a Convenţiei privind diversitatea biologică (CDB) 
şi solicită insistent Uniunii Europene să ia iniţiativa în acest domeniu; subliniază 
importanţa aplicării programelor de lucru ale CDB, inclusiv în zonele protejate; 
subliniază necesitatea încheierii lucrărilor privind un regim internaţional referitor la 
accesul la resursele genetice şi împărţirea beneficiilor; subliniază necesitatea de a 
accentua consolidarea şi sinergiile reciproce între acordurile internaţionale în 
domeniul mediului;

Or. fi
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Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 22
Punctul 21

21. sprijină cu tărie aplicarea eficientă a Convenţiei privind diversitatea biologică (CDB) 
şi solicită insistent Uniunii Europene să ia iniţiativa în acest domeniu; subliniază 
importanţa aplicării programelor de lucru ale CDB, inclusiv în zonele protejate; 
subliniază necesitatea încheierii lucrărilor privind un regim internaţional pentru 
accesul la resursele genetice şi împărţirea beneficiilor; propune obligaţia ţărilor terţe 
care beneficiază de subvenţii din partea UE de respecta politicile UE privind 
biodiversitatea;

Or. en

Amendament depus de Marie Anne Isler Béguin

Amendamentul 23
Punctul 23

23. evidenţiază pericolul pe care îl reprezintă pescuitul de larg cu traulul de fund, precum 
şi alte practici de pescuit nedurabile pentru biodiversitate; ia notă de recenta decizie a 
Adunării Generale a ONU în acest sens; (text eliminat) îndeamnă Comisia să 
colaboreze cu ONU şi cu organizaţiile regionale de management al pescuitului 
competente, dacă există, pentru adoptarea şi punerea în practică a unor măsuri de 
gestionare a tuturor activităţilor de pescuit în larg, inclusiv cu traulul; mai solicită 
Comisiei să acţioneze pentru aplicarea de urgenţă a măsurilor de protejare a 
habitatelor importante din larg împotriva practicilor de pescuit distructive, inclusiv a 
pescuitului cu traulul de fund;

Or. en

Amendament depus de Carmen Fraga Estévez

Amendamentul 24
Punctul 23

23. atrage atenţia asupra pericolului pe care îl reprezintă pescuitul (text eliminat) cu 
traulul de fund pentru biodiversitate, pentru anumite habitate marine, cum ar fi 
recifele de corali şi munţii abisali şi vulcanii submarini; ia act de recenta decizie a 
Adunării Generale a ONU în acest sens; îndeamnă Comisia să prezinte noi propuneri 
legislative referitoare la protejarea acestor habitate din apele comunitare; îndeamnă 
Comisia să continue colaborarea cu ONU şi organizaţiile regionale pentru pescuit în 
vederea aplicării de urgenţă a măsurilor de protejare a habitatelor importante din larg 
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împotriva practicilor de pescuit distructive;

Or. es

Amendament depus de Carmen Fraga Estévez

Amendamentul 25
Punctul 23a (nou)

23a. reaminteşte, în această privinţă, că toate măsurile prezentate recent de Uniunea 
Europeană la ONU, care constau în garantarea că pescuitul cu traulul de fund, 
care ar putea avea efecte dăunătoare asupra ecosistemelor vulnerabile, ar putea 
face obiectul unei evaluări înainte de a fi autorizat, şi că aceste măsuri sunt aplicate 
în cadrul organizaţiilor regionale pentru pescuit (ORP) sau, în cazul zonelor care 
nu sunt reglementate de aceste organisme, de ţara de pavilion a fiecărei nave în 
cauză;

Or. es

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 26
Punctul 29

29. recunoaşte „amprenta ecologică” lăsată de comerţul UE asupra biodiversităţii şi 
serviciilor ecosistemice în terţe ţări; îndeamnă Comisia şi statele membre să identifice 
efectele majore ale comerţului asupra biodiversităţii şi serviciilor ecosistemice, în 
special prin evaluări ale impactului asupra dezvoltării durabile; subliniază importanţa 
aplicării unor măsuri de reducere a impactului ecologic al globalizării în cadrul 
acordurilor multilaterale, regionale şi bilaterale de liber schimb; insistă asupra 
faptului că politicile europene nu duc la o reducere a biodiversităţii în ţările terţe;

Or. en

Amendament depus de Carmen Fraga Estévez

Amendamentul 27
Punctul 32

32. salută abordarea adoptată în cadrul noilor acorduri de parteneriat în domeniul 
pescuitului, bazată pe durabilitatea resurselor, importanţa eforturilor de a conferi 
ţărilor terţe în cauză o cultură a pescuitului durabil şi majorarea constantă a 
ajutoarelor comunitare pentru planurile de pescuit naţionale, bazate pe criterii 
durabile în aceste ţări, contribuţiile în domeniul ştiinţific şi al formării şi ajutoarele 
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destinate încurajării acestor ţări de a adera la ORP, precum şi investiţiile făcute în 
cadrul acestor acorduri în instalaţiile de tehnologie de vârf pentru o mai bună 
supraveghere; ţine să reamintească rolul, complet obiectiv şi considerabil, pe care l-
au avut în trecut acordurile de pescuit pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei 
din multe ţări mai puţin dezvoltate la propriile resurse de pescuit, pentru crearea de 
noi locuri de muncă în zonele de coastă datorită activităţii flotei comunitare şi 
pentru ameliorarea situaţiei financiare a acestor regiuni datorită instalării de 
echipamente frigorifice şi a unei industrii de transformare; salută, de asemenea, 
faptul că s-a contribuit la o schimbare progresivă pozitivă a abordării 
managementului pescuitului prin contactul cu alte flote supuse unor reglementări 
stricte, cum este cazul flotelor comunitare; 

Or. es

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 28
Punctul 36

36. recunoaşte imensa provocare pe care o reprezintă înţelegerea biodiversităţii; îşi 
exprimă profunda preocupare pentru faptul că nivelul resurselor destinate cercetării 
asupra biodiversităţii şi ecosistemelor este mult prea redus dată fiind importanţa critică 
a acestei chestiuni pentru prosperitatea şi bunăstarea noastră; solicită insistent să se 
acorde o mai mare prioritate finanţării cercetării în domeniul biodiversităţii în cadrul 
programelor de cercetare comunitare (al şaptelea program-cadru) şi naţionale; 
recunoaşte nevoia sensibilizării opiniei publice cu privire la importanţa 
biodiversităţii;

Or. en

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 29
Punctul 37

37. recunoaşte că este necesar să se instituie mecanisme mai eficiente pentru ca ansamblul 
de date legate de biodiversitate şi serviciile ecosistemice să aibă o mai mare influenţă 
asupra politicilor duse la nivelul Comunităţii şi al statelor membre şi la nivel 
internaţional; sprijină propunerea de creare a unui nou mecanism al UE pentru 
recomandări independente şi competente în acest scop, luându-se în considerare, în 
mod corespunzător, dispoziţiile existente; solicită Comisiei să elaboreze studii şi 
evaluări ale consecinţelor producţiei de energie durabilă asupra biodiveristăţii şi 
mutaţiilor suferite de biodiversitate în zonele urbane, inclusiv efectele pozitive şi 
negative ale apariţiei de noi specii în zonele urbane; 
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Or. en

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 30
Punctul 37a (nou)

37a. este preocupat de scăderea numărului indivizilor din multe specii de peşti şi de 
faptul că avizele ştiinţifice ale ICES (Consiliul Internaţional pentru Explorarea 
Apelor Maritime) nu sunt luate în considerare, sau sunt luate în considerare doar 
parţial, atunci când se stabilesc capturile totale admisibile anuale; recunoaşte că 
avizele ştiinţifice nu reprezintă dictate politice, dar consideră că, în cazul în care 
recomandările ştiinţifice nu sunt respectate, acest lucru trebuie să fie justificat de 
motive solide şi cu argumente puternice; consideră că, în acest caz, Comisia şi 
Consiliul trebuie, de asemenea, să aducă dovezi pentru a demonstra că principiul 
producţiei maxime echilibrate este respectat efectiv în cadrul UE;

Or. nl

Amendament depus de Carmen Fraga Estévez

Amendamentul 31
Punctul 39

39. Subliniază responsabilitatea statelor membre de a folosi toate oportunităţile 
disponibile în cadrul PAC, al PCP, al Fondurilor structurale şi de coeziune, al 
programului Life+ şi al celui de-al şaptelea program-cadru, în conformitate cu 
obiectivele şi priorităţile acestora, şi de a aloca resurse naţionale; solicită insistent să 
se acorde o mai mare atenţie necesităţilor financiare la revizuirea bugetului 2008-
2009, în cursul căreia ar trebui să se facă o evaluare a suficienţei şi disponibilităţii 
creditelor comunitare pentru biodiversitate, în special pentru Natura 2000;

Or. es

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 32
Punctul 39a (nou)

39a. atrage atenţia asupra posibilităţilor oferite de directiva privind responsabilitatea în 
domeniul mediului de a aplica principiul „poluatorul plăteşte” şi îndeamnă statele 
membre să profite de aceste posibilităţi în scopul finanţării unor măsuri destinate 
atingerii obiectivelor ecologice, inclusiv a celor expuse în directivele privind 
habitatele şi păsările.
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Or. en

Amendament depus de Marie Anne Isler Béguin

Amendamentul 33
Punctul 42a (nou)

42a. insistă asupra importanţei aplicării şi respectării integrale şi coerente a directivelor 
privind păsările şi habitatele; insistă asupra faptului că statele membre şi Comisia 
trebuie să aloce suficiente resurse şi să acorde suficientă atenţie acestui lucru;

Or. en

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 34
Punctul 45a (nou)

45a. observă că biodiversitatea este o noţiune abstractă pe care puţine persoane şi-o 
reprezintă, dar că, în schimb, multe manifestă preocupare faţă de peisajele naturale 
şi trăsăturile acestora create de om, apreciindu-le frumuseţea; regretă că 
agricultura practicată pe scară largă a afectat biodiversitatea şi frumuseţea 
peisajelor naturale; consideră că restaurarea peisajelor, de exemplu reconstruirea 
gardurilor între păşuni, ar fi viu apreciată şi ar contribui la restabilirea 
biodiversităţii;

Or. nl

Amendament depus de Chris Davies

Amendamentul 35
Punctul 45a (nou)

45a. observă că grădinile zoologice şi acvariile europene sunt vizitate anual de mai bine 
de 100 de milioane de oameni şi recunoaşte că aceste instituţii joacă un rol 
important în sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte mediul;

Or. en



AM\631307RO.doc 13/13 PE 378.729v01-00

RO

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 36
Punctul 48

48. salută propunerea Comisiei de a prezenta, la jumătatea perioadei (sfârşitul anului 
2008) şi la finalul perioadei (sfârşitul anului 2010 şi sfârşitul anului 2013), evaluări ale 
progreselor realizate pentru atingerea obiectivelor prevăzute în planul de acţiune din 
comunicarea Comisiei prezentată Consiliului şi Parlamentului; subliniază că 
rezultatele acestor evaluări ar trebui să fie luate în considerare în cadrul proceselor mai 
largi de revizuire politică şi bugetară, inclusiv revizuirea bugetului 2008-2009 şi 
revizuirile politice şi bugetare perioada de după 2013; îndeamnă Comisia să prezinte 
o strategie cuprinzătoare pe termen lung privind biodiversitatea pentru perioada 
care urmează după 2010;

Or. en


