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Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 1
Punctul 1

1. solicită Comisiei, în contextul adoptării unei noi Strategii de dezvoltare durabilă a UE 
de către Consiliul European din iunie 2006, să consolideze şi să încurajeze aplicarea 
priorităţilor şi obiectivelor celui de-al şaselea Program de acţiune pentru mediu, care 
reprezintă pilonul în materie de mediu al strategiei pentru dezvoltare durabilă, în 
vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor cetăţenilor;

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 2
Punctul 1

1. solicită Comisiei, în contextul adoptării unei noi Strategii de dezvoltare durabilă a UE 
de către Consiliul European din iunie 2006, să includă dezvoltarea durabilă pe lista 
priorităţilor de mediu de prim rang ale Uniunii Europene şi să adapteze obiectivele 
celui de-al şaselea Program de acţiune pentru mediu în consecinţă, în vederea 
îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor cetăţenilor;
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Or. fr

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 3
Punctul 1a (nou)

1a. subliniază legătura directă dintre starea mediului şi sănătatea umană; 
invită Comisia să realizeze studii la nivel european, în vederea punerii în aplicare a 
strategiei de integrare a aspectelor legate de sănătate în toate politicile („Health in 
all policies”), studii care să evidenţieze relaţia de tip cauză-efect dintre evoluţia 
stării de sănătate şi evoluţia calităţii mediului; solicită, de asemenea, Comisiei să 
acorde protecţiei sănătăţii umane un loc esenţial în rândul priorităţilor din 
domeniul mediului;

Or. hu

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 4
Punctul 2

2. evidenţiază necesitatea aplicării eficiente şi exacte a legislaţiei comunitare din 
domeniul mediului şi recomandă adoptarea unor măsuri speciale de sprijinire a 
regiunilor care întâmpină dificultăţi în punerea în practică a acestui aspect al acquis-
ului comunitar; încurajează autorităţile statelor membre să elaboreze strategii de 
transpunere pentru a defini cu claritate rolurile şi responsabilităţile autorităţilor 
naţionale, regionale şi locale în transpunerea şi aplicarea corectă a legislaţiei 
comunitare din domeniul mediului;

Or. fr

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 5
Punctul 3

3. solicită o cooperare mai susţinută la nivel comunitar în domeniul prevenirii 
dezastrelor, în conformitate cu cel de-al şaselea PAM, precum şi crearea unei forţe 
europene capabilă de intervenţie imediată în caz de urgenţă, astfel cum a fost 
propus în raportul comisarului european Barnier, şi regretă inerţia şi lipsa 
monitorizării pe care le-a constatat în acest sens; subliniază, în acest context, 
necesitatea dezvoltării în continuare a unei capacităţi de reacţie rapidă, pe baza 
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modulelor de protecţie civilă din statele membre, în conformitate cu mandatul 
Consiliului European din 15-16 iunie 2006; încurajează Comisia să includă 
prevenirea dezastrelor printre obiectivele sale legate de chestiunea schimbărilor 
climatice;

Or. fr

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 6
Punctul 3a (nou)

3a. subliniază importanţa dezvoltării unor comportamente de consum bazate pe o 
alegere conştientă care, alături de cadrul juridic naţional, ar putea avea o influenţă 
pozitivă în ceea ce priveşte amploarea şi profunzimea acceptării protecţiei mediului 
de către actorii de pe piaţă; 

Or. hu

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 7
Punctul 4a (nou)

4a. subliniază faptul că, în cadrul programelor de dezvoltare regională, este necesar să 
se ţină seama de programul NATURA 2000, pentru a putea concilia principiul 
protecţiei biodiversităţii europene cu dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii de viaţă a 
populaţiei; consideră că trebuie lansată, în acest context, o amplă campanie de 
informare şi promovare a bunelor practici, pentru a arăta în ce fel aceste două 
principii, în aparenţă contradictorii, pot fi conciliate;

Or. pl

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 8
Punctul 5

5. accentuează necesitatea îmbunătăţirii coordonării reţelelor de actori locali şi regionali 
pentru a răspândi cele mai bune practici în regiunile mai slab dezvoltate; susţine 
promovarea cooperării transfrontaliere în domeniul mediului cu ţările şi regiunile 
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învecinate cu Uniunea Europeană, cum ar fi regiunea Mării Negre şi cea a Mării 
Baltice, precum şi spaţiul mediteranean;

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 9
Punctul 5

5. accentuează necesitatea îmbunătăţirii coordonării reţelelor de actori locali pentru a 
răspândi şi utiliza cele mai bune practici în regiunile mai slab dezvoltate; susţine 
promovarea cooperării transfrontaliere în domeniul mediului cu ţările şi regiunile 
învecinate cu Uniunea Europeană, cum ar fi regiunea Mării Negre şi cea a Mării 
Baltice, precum şi spaţiul mediteranean;

Or. fr

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 10
Punctul 5

5. accentuează necesitatea îmbunătăţirii coordonării reţelelor de actori locali pentru a 
răspândi cele mai bune practici în toate regiunile (text eliminat); susţine promovarea 
cooperării transfrontaliere în domeniul mediului cu ţările şi regiunile învecinate cu 
Uniunea Europeană, cum ar fi regiunea Mării Negre şi cea a Mării Baltice, precum şi 
spaţiul mediteranean;

Or. en

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 11
Punctul 5

5. accentuează necesitatea îmbunătăţirii coordonării reţelelor de actori locali pentru a 
răspândi cele mai bune practici în regiunile mai slab dezvoltate; susţine promovarea 
cooperării transfrontaliere atât între statele membre, şi cu ţările şi regiunile învecinate 
cu Uniunea Europeană, cum ar fi regiunea Mării Negre şi cea a Mării Baltice, precum 
şi spaţiul mediteranean, în special pentru a preveni poluarea transfrontalieră;
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Or. hu

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 12
Punctul 6

6. reaminteşte că investiţiile în tehnologiile inovatoare, ecologice, precum şi în 
ecodesign, în eficienţa energetică la utilizatorii finali şi în performanţa energetică a 
clădirilor, sunt extrem de benefice pe termen lung, în ciuda eventualelor costuri 
ridicate pe termen scurt şi subliniază necesitatea ca autorităţile regionale să încurajeze 
întreprinderile să profite din plin de pe urma unor astfel de investiţii;

Or. en

Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 13
Punctul 7

7. încurajează statele membre şi autorităţile locale şi regionale să găsească cea mai bună 
utilizare a noilor posibilităţi de investiţii oferite de fondurile structurale, să elimine 
subvenţiile cu efect negativ asupra mediului şi să garanteze că programele lor 
operaţionale contribuie la o mai bună implementare a legislaţiei comunitare în 
domeniul mediului şi la realizarea obiectivului pe termen lung al dezvoltării durabile 
pe tot cuprinsul Uniunii Europene;

Or. en

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 14
Punctul 7

7. încurajează statele membre să găsească cea mai bună utilizare a noilor posibilităţi de 
investiţii oferite de fondurile structurale şi de noile programe de vecinătate şi să 
garanteze că programele lor operaţionale contribuie la o mai bună implementare a 
legislaţiei comunitare în domeniul mediului şi la realizarea obiectivului pe termen 
lung al dezvoltării durabile pe tot cuprinsul Uniunii Europene;

Or. en
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Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 15
Punctul 7

7. încurajează statele membre să găsească cea mai bună utilizare a noilor posibilităţi de 
investiţii oferite de fondurile structurale şi să garanteze că programele lor operaţionale 
contribuie la o mai bună implementare a legislaţiei comunitare în domeniul mediului 
şi la realizarea obiectivului pe termen lung al dezvoltării durabile pe tot cuprinsul 
Uniunii Europene, în acord cu celelalte priorităţi tematice;

Or. fr

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 16
Punctul 7a (nou)

7a. solicită în special statelor membre să asigure respectarea, în proiectele finanţate de 
fondurile structurale, a obiectivului privind protecţia şi ameliorarea mediului, astfel 
cum este menţionat la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului; 

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 17
Punctul 8

8. solicită Comisiei să sprijine autorităţile naţionale, regionale şi locale în organizarea 
unor achiziţii publice comune cu respectarea principiului durabilităţii, punând la 
dispoziţie un cadru clar care să faciliteze definirea obiectivelor măsurabile şi a 
criteriilor de calitate.

Or. fr
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Amendament depus de Jill Evans

Amendamentul 18
Punctul 8

8. solicită Comisiei să sprijine autorităţile naţionale, regionale şi locale în organizarea 
unor achiziţii publice comune cu respectarea principiului durabilităţii, punând la 
dispoziţie un cadru clar care să faciliteze definirea obiectivelor măsurabile şi a 
criteriilor de calitate.

Or. en

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 19
Punctul 8a (nou)

8a. invită Comisia, reamintind importanţa producerii de energie din surse regenerabile, 
să instituie un sistem de asistenţă în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice sau 
să extindă aplicarea măsurilor de sprijin economic în vigoare în sectorul producţiei, 
pentru a face posibilă conectarea energiei din surse regenerabile la reţeaua 
existentă de transport a energiei fosile;

Or. hu

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 20
Punctul 8b (nou)

8b. reaminteşte Comisiei, având în vedere necesitatea de a utiliza surse de energie 
regenerabilă, că prima generaţie de metode de producere a biocarburanţilor a pus la 
îndoială în mod serios compatibilitatea acestor metode cu dezvoltarea durabilă şi că, 
în consecinţă, Uniunea Europeană trebuie să depună eforturi în vederea înlocuirii 
acestora cu metode care nu presupun utilizarea terenurilor arabile pentru cultura 
plantelor destinate producţiei de carburanţi, cum ar fi metode de obţinere a 
biocarburanţilor care au la bază folosirea deşeurile agricole. 

Or. hu
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