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Amendamentul 1
Richard Seeber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că articolul 158 privind 
politica de coeziune din Tratatul de 
instituire a Comunităţii europene, 
modificat prin Tratatul de la Lisabona, 
identifică zonele montane ca suferind de 
dezavantaje naturale şi permanente, 
recunoscând însă diversitatea acestora şi 
solicită să li se acorde o atenţie deosebită;

1. subliniază faptul că articolul 158 privind 
politica de coeziune din Tratatul de 
instituire a Comunităţii europene, 
modificat prin Tratatul de la Lisabona, 
identifică zonele montane ca suferind de 
dezavantaje naturale şi permanente, 
recunoscând însă diversitatea acestora şi 
solicită să li se acorde o atenţie deosebită; 
cu toate acestea, îşi exprimă regretul că 
Comisia nu a fost încă capabilă să 
elaboreze o strategie cuprinzătoare de 
sprijinire efectivă a zonelor montane şi a 
altor zone care suferă de dezavantaje 
naturale permanente, în pofida 
numeroaselor cereri în acest sens din 
partea Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 2
Richard Seeber

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea unei bune 
coordonări bazate pe diferitele politici 
comunitare vizând asigurarea unei 
dezvoltări armonioase, în special pentru 
regiuni precum zonele montane, care 
suferă de dezavantaje naturale 
permanente; este îngrijorat în legătură cu
utilitatea separării politicii de coeziune a 
Comunităţii de politica de dezvoltarea 
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rurală în perioada actuală de programare
2007-2013 (rezultând din integrarea 
Fondului European Agricol pentru 
Dezvoltarea Rurală în PAC); consideră că 
această nouă abordare trebuie să fie 
monitorizată îndeaproape pentru a se 
evalua impactul ei asupra dezvoltării 
regionale;

Or. en

Amendamentul 3
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că zonele montane 
suferă de dezavantaje care nu înlesnesc 
adaptarea agriculturii la condiţii
competitive şi presupun costuri 
suplimentare, astfel încât nu se pot realiza 
produse foarte competitive şi la preţuri 
mici;

Or. fr

Amendamentul 4
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. propune Comisiei să prezinte măsuri 
specifice de compensare a dezavantajelor 
din zonele montane în contextul Cărţii 
verzi pentru coeziune teritorială în UE, 
care urmează să fie publicată în toamna 
anului 2008 şi în conformitate cu 
obiectivele agendei teritoriale, precum şi 
cu Programul de Dezvoltare a Spaţiului 

2. propune Comisiei să prezinte o abordare 
teritorială pentru tratarea problemelor de 
diferite tipuri din zonele montane în 
contextul Cărţii verzi pentru coeziune 
teritorială în UE, care urmează să fie 
publicată în toamna anului 2008 şi în 
conformitate cu obiectivele agendei 
teritoriale, precum şi cu Programul de 
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Comunitar (PDSC); Dezvoltare a Spaţiului Comunitar (PDSC);

Or. en

Amendamentul 5
Rumiana Jeleva

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. propune Comisiei să prezinte măsuri 
specifice de compensare a dezavantajelor 
din zonele montane în contextul Cărţii 
verzi pentru coeziune teritorială în UE, 
care urmează să fie publicată în toamna 
anului 2008 şi în conformitate cu 
obiectivele agendei teritoriale, precum şi 
cu Programul de Dezvoltare a Spaţiului 
Comunitar (PDSC);

2. propune Comisiei să prezinte măsuri 
specifice de compensare a dezavantajelor 
din zonele montane în contextul Cărţii 
verzi pentru coeziune teritorială în UE, 
care urmează să fie publicată în toamna 
anului 2008 şi în conformitate cu 
obiectivele agendei teritoriale, precum şi 
cu Programul de Dezvoltare a Spaţiului 
Comunitar (PDSC) şi să prevadă astfel de
măsuri în viitoarele directive cadru pentru 
fondurile structurale;

Or. de

Amendamentul 6
Nikolaos Vakalis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. propune Comisiei să prezinte măsuri 
specifice de compensare a dezavantajelor 
din zonele montane în contextul Cărţii 
verzi pentru coeziune teritorială în UE, 
care urmează să fie publicată în toamna 
anului 2008 şi în conformitate cu 
obiectivele agendei teritoriale, precum şi 
cu Programul de Dezvoltare a Spaţiului 
Comunitar (PDSC)

2. propune Comisiei să promoveze, în 
cooperare cu statele membre, măsuri 
specifice de compensare a dezavantajelor 
din zonele montane în contextul Cărţii 
verzi pentru coeziune teritorială în UE, 
care urmează să fie publicată în toamna 
anului 2008 şi în conformitate cu 
obiectivele agendei teritoriale, precum şi 
cu Programul de Dezvoltare a Spaţiului 
Comunitar (PDSC); 
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Or. el

Amendamentul 7
Richard Seeber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îşi exprimă dorinţa dezvoltării de către 
Comisie a unei veritabile strategii integrate 
europene în ceea ce priveşte zonele 
montane, prin prezentarea unei cărţi verzi 
privind zonele montane;

3. îşi exprimă dorinţa dezvoltării de către 
Comisie a unei veritabile strategii integrate 
europene în ceea ce priveşte zonele 
montane şi consideră publicarea unei cărţi 
verzi privind zonele montane, drept un 
important pas în această direcţie; solicită 
Comisiei să lanseze o consultare publică 
amplă care să implice autorităţile locale şi 
regionale, actorii socio-economici şi de 
mediu, precum şi asociaţiile europene şi 
naţionale care reprezintă autorităţile 
regionale în zonele montane, pentru a 
identifica mai bine situaţia din aceste 
zone;

Or. en

Amendamentul 8
Nikolaos Vakalis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îşi exprimă dorinţa dezvoltării de către 
Comisie a unei veritabile strategii 
integrate europene în ceea ce priveşte 
zonele montane, prin prezentarea unei cărţi 
verzi privind zonele montane;

3. solicită Comisiei să continue
elaborarea unei strategii europene cu 
adevărat integrate pentru zonele afectate 
de probleme naturale şi demografice 
serioase şi permanente, menţionate în 
articolul 158 din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, astfel cum a fost 
modificat prin Tratatul de la Lisabona,
incluzând regiunilecele mai nordice cu 
densitate foarte scăzută a populaţiei şi 
insulele, zonele transfrontaliere şi 
muntoase, iniţial, prin prezentarea unei 
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cărţi verzi privind aceste probleme.

Or. el

Amendamentul 9
Rumiana Jeleva

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îşi exprimă dorinţa dezvoltării de către 
Comisie a unei veritabile strategii 
integrate europene în ceea ce priveşte 
zonele montane, prin prezentarea unei 
cărţi verzi privind zonele montane;

3. solicită Comisiei să dezvolte o veritabilă 
strategie integrată europeană în ceea ce 
priveşte zonele montane şi să prezinte o 
carte verde privind zonele montane;

Or. de

Amendamentul 10
Richard Seeber

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei, în contextul 
programului de lucru al Observatorului în 
reţea al amenajării teritoriului european 
(ESPON/ORATE), să acorde o atenţie 
specială situaţiei din zonele afectate de 
dezavantaje naturale permanente, cum ar 
fi zonele montane; consideră că o 
cunoaştere profundă şi completă a 
situaţiei privind zonele muntoase este 
esenţială pentru a avea capacitatea de a 
elabora măsuri diferenţiate care să 
abordeze mai bine problemele acestor 
zone;

Or. en
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Amendamentul 11
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. încurajează statele membre să includă 
zonele montane în mod consecvent în 
cadrele strategice naţionale de referinţă;

Or. fr

Amendamentul 12
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită o mai bună coordonare între
dezvoltarea rurală, sprijinul structural şi
dezvoltarea de programe comune;

Or. de

Amendamentul 13
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reaminteşte că aceste regiuni permit 
producerea unor produse agricole de 
calitate, desfăşurarea de activităţi 
industriale şi turistice, lupta împotriva 
schimbărilor climatice prin protejarea 
biodiversităţii şi captarea CO2 datorită 
păşunilor permanente şi pădurilor;

4. reaminteşte că aceste regiuni permit 
producerea unor produse agricole de 
calitate şi a unei mai mari diversităţi de 
produse agricole pe piaţa europeană, 
conservarea unor specii animale şi 
vegetale, păstrarea tradiţiilor, susţine 
desfăşurarea de activităţi industriale şi 
turistice, lupta împotriva schimbărilor 
climatice prin protejarea biodiversităţii şi 
captarea CO2 datorită păşunilor permanente 
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şi pădurilor; 

Or. fr

Amendamentul 14
Francesco Ferrari

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reaminteşte că aceste regiuni permit 
producerea unor produse agricole de 
calitate, desfăşurarea de activităţi 
industriale şi turistice, lupta împotriva 
schimbărilor climatice prin protejarea 
biodiversităţii şi captarea CO2 datorită 
păşunilor permanente şi pădurilor;

4. reaminteşte că aceste regiuni permit 
producerea unor produse agricole de 
calitate, desfăşurarea de activităţi 
industriale şi turistice, lupta împotriva 
schimbărilor climatice prin protejarea 
biodiversităţii şi captarea CO2 datorită 
păşunilor permanente şi pădurilor şi că 
exploatarea forestieră durabilă va face 
posibilă producerea de energie folosind 
deşeurile lemnoase;

Or. it

Amendamentul 15
Grażyna Staniszewska

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa problemei 
gestionării apei în zonele montane şi invită 
Comisia să încurajeze autorităţile locale şi 
regionale să creeze un sentiment de 
solidaritate între regiunile din aval şi cele 
din amonte;

5. subliniază importanţa problemei 
gestionării şi protejării apei şi pădurilor în 
zonele montane şi invită Comisia să 
încurajeze autorităţile locale şi regionale să 
creeze un sentiment de solidaritate între 
regiunile din aval şi cele din amonte;

Or. pl
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Amendamentul 16
Rumiana Jeleva

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanţa problemei
gestionării apei în zonele montane şi invită 
Comisia să încurajeze autorităţile locale şi 
regionale să creeze un sentiment de 
solidaritate între regiunile din aval şi cele 
din amonte;

5. subliniază importanţa problemei 
gestionării apei în zonele montane şi invită 
Comisia să încurajeze autorităţile locale şi 
regionale să creeze un sentiment de 
solidaritate între regiunile din aval şi cele 
din amonte şi, printr-o finanţare adecvată,
să sprijine folosirea durabilă a resurselor 
de apă din aceste zone;

Or. de

Amendamentul 17
Stavros Arnaoutakis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că aceste regiuni sunt 
deosebit de vulnerabile la consecinţele 
schimbărilor climatice şi solicită Comisiei, 
statelor membre şi autorităţilor locale şi 
regionale competente să promoveze 
aplicarea imediată de măsuri de protecţie 
împotriva dezastrelor naturale, în special 
împotriva incendiilor de pădure, în aceste 
regiuni;

Or. el

Amendamentul 18
Zita Pleštinská

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

5a. evidenţiază că zonele montane 
reclamă noi mijloace de protecţie a 
teritoriului lor împotriva inundaţiilor (cu 
accent pe prevenirea inundaţiilor), 
fermierii şi pădurarii putând sprijini 
măsurile preventive împotriva inundaţiilor 
din plăţile în funcţie de suprafaţă pe care 
le primesc în cadrul politicii agricole 
comune a UE;

Or. sk

Amendamentul 19
Zita Pleštinská

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că trebuie să se ofere o 
protecţie vastă împotriva eroziunii solului, 
clădirilor şi o conservare a apelor freatice, 
ca parte constitutivă a practicii agricole şi 
forestiere, în vederea reducerii riscurilor 
de inundaţii şi de eroziune a solului şi 
pentru prevenirea secetei şi incendiilor de 
pădure şi, de asemenea, în scopul creşterii 
rezervelor de ape freatice şi de suprafaţă 
în mediul rural;

Or. sk

Amendamentul 20
Zita Pleštinská

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază semnificaţia unei strategii 6. subliniază semnificaţia introducerii
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integrate de dezvoltare durabilă,
bazată pe potenţialul endogen al 
zonelor montane şi încurajează, în 
acest scop, iniţiativele locale şi 
descentralizate şi cooperarea între 
regiunile masivelor muntoase;

unei abordări integrate de luare a 
deciziilor şi a unor proceduri 
administrative, cum ar fi planificarea 
regională, obţinerea unor aprobări
pentru proiectele de construcţii şi 
renovarea locuinţelor cu ajutorul 
unor practici ecologice, de succesiune 
şi de planificare urbană, având în 
vedere asigurarea unei dezvoltări 
durabile în zonele muntoase; 
recomandă ca potenţialul zonelor 
muntoase să fie exploatat pentru 
promovarea unei dezvoltări ample a 
turismului şi a utilizării inovaţiei în 
dezvoltarea rurală şi încurajează, în 
acest scop, iniţiativele locale şi 
descentralizate şi cooperarea între 
regiunile masivelor muntoase

Or. sk

Amendamentul 21
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază semnificaţia unei strategii 
integrate de dezvoltare durabilă, bazată pe 
potenţialul endogen al zonelor montane şi 
încurajează, în acest scop, iniţiativele 
locale şi descentralizate şi cooperarea între 
regiunile masivelor muntoase;

6. subliniază semnificaţia unei strategii 
integrate de dezvoltare durabilă, bazată pe 
potenţialul endogen al zonelor montane şi 
încurajează, în acest scop, iniţiativele 
locale şi descentralizate şi cooperarea între 
regiunile masivelor muntoase; subliniază, 
de asemenea, rolul reţelei de zone 
montane în schimbul de experienţă dintre 
autorităţile locale în sprijinirea 
antreprenorilor, utilizarea cât mai bună a 
resurselor montane şi creşterea calităţii 
produselor; 

Or. fr
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Amendamentul 22
Zita Pleštinská

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recomandă statelor membre să-şi 
îmbunătăţească structura şi procedurile
pentru acordarea de asistenţă financiară 
destinată sprijinirii dezvoltării zonelor 
montane şi, în acelaşi timp, să simplifice 
procedurile administrative şi accesul la 
resursele destinate să sprijine protejarea 
şi utilizarea durabilă a valorilor din 
teritoriu: patrimoniul cultural şi resursele 
naturale şi umane;

Or. sk

Amendamentul 23
Bernadette Bourzai

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că este nevoie de o agricultură 
durabilă şi dinamică pentru menţinerea 
diverselor activităţi şi a populaţiei;

7. consideră că este nevoie de o agricultură 
durabilă şi dinamică pentru menţinerea 
diverselor activităţi şi a populaţiei şi 
solicită Comisiei şi Consiliului să ţină 
seama, în special în politica agricolă 
comună şi în politica regională, de nevoile 
zonelor montane: atragerea de noi 
fermieri, compensaţii pentru costurile 
suplimentare legate de problema 
accesibilităţii, de exemplu cu privire la 
colectarea laptelui, menţinerea de servicii 
în zonele rurale, dezvoltarea 
infrastructurii de transport etc.;

Or. fr
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Amendamentul 24
Nikolaos Vakalis

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că este nevoie de o agricultură 
durabilă şi dinamică pentru menţinerea 
diverselor activităţi şi a populaţiei;

7. consideră că este nevoie de o agricultură 
modernizată, durabilă şi dinamică pentru 
menţinerea diverselor activităţi, cum ar fi 
dezvoltarea de biocombustibili şi a 
agroturismului care să sporească venitul
populaţiei locale;

Or. el

Amendamentul 25
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că este nevoie de o agricultură 
durabilă şi dinamică pentru menţinerea 
diverselor activităţi şi a populaţiei;

7. consideră că este nevoie de o agricultură 
durabilă şi dinamică în zonele montane 
pentru menţinerea diverselor activităţi şi a 
populaţiei;

Or. pl

Amendamentul 26
Zita Pleštinská

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că este nevoie de o 
agricultură dinamică şi durabilă pentru 
menţinerea diverselor activităţi şi a 
populaţiei ;

7. consideră că este nevoie de o 
agricultură multifuncţională şi durabilă 
pentru menţinerea diverselor activităţi 
şi a populaţiei;
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Or. sk

Amendamentul 27
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că excepţiile şi măsurile 
speciale de sprijin trebuie să fie limitate la 
zonele deosebit de dezavantajate şi să nu 
fie permis să se ajungă la distorsionări ale 
concurenţei pe pieţele agricole;

Or. de

Amendamentul 28
Grażyna Staniszewska

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îşi exprimă convingerea că ar trebui să 
se acorde prioritate menţinerii unei 
densităţi suficiente de locuitori în zonele 
montane şi că este nevoie de măsuri pentru 
a lupta împotriva deşertificării şi pentru a 
atrage alţi locuitori;

8. îşi exprimă convingerea că ar trebui să 
se acorde prioritate menţinerii unei 
densităţi suficiente de locuitori în zonele 
montane şi că este nevoie de măsuri 
adecvate pentru a lupta împotriva 
deşertificării şi a tăierilor de copaci 
excesive şi pentru a atrage alţi locuitori;

Or. pl

Amendamentul 29
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. insistă asupra importanţei de a garanta 
un nivel ridicat al serviciilor de interes 
economic general, de a îmbunătăţi 
accesibilitatea şi interconectarea şi de a 
furniza infrastructura necesară;

9. insistă asupra importanţei de a garanta 
un nivel ridicat al serviciilor de interes 
economic general, de a îmbunătăţi 
accesibilitatea şi interconectarea şi de a 
furniza infrastructura necesară pentru a 
facilita legăturile cu pieţele şi zonele 
urbane din zonele muntoase, în special 
prin promovarea parteneriatelor între 
sectorul public şi privat; 

Or. fr

Amendamentul 30
Francesco Ferrari

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. insistă asupra importanţei de a garanta 
un nivel ridicat al serviciilor de interes 
economic general, de a îmbunătăţi 
accesibilitatea şi interconectarea şi de a 
furniza infrastructura necesară.

9. insistă asupra importanţei de a garanta 
un nivel ridicat al serviciilor de interes 
economic general, de a îmbunătăţi 
accesibilitatea şi interconectarea şi de a 
furniza infrastructura necesară, în special 
în ceea ce priveşte transportul de pasageri 
şi de mărfuri, astfel încât să menţină o 
înaltă calitate a vieţii şi să împiedice 
depopularea.

Or. it

Amendamentul 31
Bernadette Bourzai

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. insistă asupra importanţei de a garanta 
un nivel ridicat al serviciilor de interes 

9. insistă asupra importanţei de a garanta 
un nivel ridicat al serviciilor de interes 



AM\727231RO.doc 17/19 PE407.777v01-00

RO

economic general, de a îmbunătăţi 
accesibilitatea şi interconectarea şi de a 
furniza infrastructura necesară.

economic general, de a îmbunătăţi 
accesibilitatea şi interconectarea zonelor 
montane şi de a furniza infrastructura 
necesară, în special în educaţie, economia 
bazată pe cunoaştere şi comunicare.

Or. fr

Amendamentul 32
Nikolaos Vakalis

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. insistă asupra importanţei de a garanta 
un nivel ridicat al serviciilor de interes 
economic general, de a îmbunătăţi 
accesibilitatea şi interconectarea şi de a 
furniza infrastructura necesară.

9. insistă asupra importanţei de a garanta 
un nivel ridicat al serviciilor de interes 
economic general, de a îmbunătăţi 
accesibilitatea şi interconectarea, inclusiv 
prin servicii în bandă largă şi de a furniza 
infrastructura necesară.

Or. el

Amendamentul 33
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. insistă asupra importanţei de a garanta 
un nivel ridicat al serviciilor de interes 
economic general, de a îmbunătăţi 
accesibilitatea şi interconectarea şi de a 
furniza infrastructura necesară.

9. insistă asupra importanţei de a garanta 
un nivel ridicat al serviciilor de interes 
economic general şi de a îmbunătăţi 
accesibilitatea şi interconectarea.

Or. pl
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Amendamentul 34
Rumiana Jeleva

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. recomandă Comisiei să întreprindă 
acţiuni specifice şi durabile pentru a 
compensa dezavantajele structurale pe 
termen lung ale zonelor montane, prin 
crearea unui instrument financiar 
specific (de exemplu a unui fond);

Or. de

Amendamentul 35
Francesco Ferrari

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră necesar să investească în 
centre locale de formare profesională
avansată în domeniul economiei agrare
pentru zonele montane, astfel încât să fie 
instruiţi profesionişti care să aibă 
capacitatea de a administra activităţi într-
un mediu montan, de a proteja pământul 
şi de a dezvolta agricultura.

Or. it

Amendamentul 36
Francesco Ferrari

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. solicită să fie luate măsuri pentru a 
face profitabile activităţile agricole din 
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zonele montane, inclusiv plătind fermierii 
pentru activităţi paralele de utilitate 
publică, cum ar fi curăţarea cursurilor de 
apă, întreţinerea drumurilor şi prevenirea 
riscurilor hidro-geologice.

Or. it


