
AMENDAMENTUL 19 
AL ȘAPTELEA PROGAM DE ACȚIUNE 

PENTRU MEDIU AL UE 

 

ENVE-V-032 

 

Punctul 24 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

îmbunătățirea bazei de cunoștințe științifice în 

domeniul politicii de mediu, inclusiv 

accesibilitatea acesteia, prin simplificarea, 

raționalizarea și modernizarea colectării, 

gestionării și utilizării în comun a informațiilor și 

datelor despre mediu, precum și prin instrumente 

care să permită anticiparea, evaluarea și 

gestionarea riscurilor ecologice emergente și 

eliminarea lacunelor existente. 

îmbunătățirea bazei de cunoștințe științifice în 

domeniul politicii de mediu, inclusiv 

accesibilitatea acesteia, prin simplificarea, 

raționalizarea și modernizarea colectării, 

gestionării și utilizării în comun a informațiilor și 

datelor despre mediu, precum și prin instrumente 

care să permită anticiparea, evaluarea și 

gestionarea riscurilor ecologice emergente și 

eliminarea lacunelor existente. Totodată, în acest 

domeniu trebuie sprijiniți în special tinerii 

cercetători (sub forma unor programe de burse) 

și, în măsura posibilităților, trebuie implicați, în 

calitate de experți, în soluționarea problemelor de 

mediu de la nivel local și regional; 

 

Expunere de motive 

 

Abordarea problemelor legate de protecția mediului se poate realiza mai ușor, dacă tinerilor cercetători 

talentați li se asigură condițiile de a-și aplica cunoștințele teoretice și practice și în viața de zi cu zi. 

 

_____________ 

 

(HU) RBARU/RCOD/ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMENDAMENTUL 39 
AL ȘAPTELEA PROGAM DE ACȚIUNE 

PENTRU MEDIU AL UE 

 

ENVE-V-032 

 

Punctul 47 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

(…) 

 stabilirea unor cadre de implementare și 

informare structurate (CIIS) pentru toate actele 

legislative ale UE din domeniul mediului, cu 

participarea autorităților locale și regionale; 

(…) 

(…) 

 stabilirea unor cadre de implementare și 

informare structurate (CIIS) pentru toate 

actele legislative ale UE din domeniul 

mediului, cu participarea autorităților locale 

și regionale; 

 stimularea elaborării unor programe pentru 

popularizarea atitudinii și educației 

ecologice, care să fie concret puse în aplicare 

de autoritățile locale și regionale – chiar și 

sub forma anunțurilor de concursuri; 

(…) 

 

Expunere de motive 

 

Este important ca autoritățile locale și regionale să-și asume responsabilitatea pentru procesul de 

educație ecologică. Autoritățile pot realiza acest lucru prin anunțarea diferitelor concursuri, prin 

organizarea unor campanii și prin inițiative ale societății civile, care să îi vizeze pe tineri. 

 

_____________ 

 

(HU) RBARU/RCOD/ab 

 
 

 

 


