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8.3.2018 A8-0048/50 

Amendamentul  50 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 101 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

101. afirmă că o politică agricolă 

comună modernizată este esențială pentru 

securitatea și autonomia alimentară, 

prezervarea populațiilor rurale și 

ocuparea forței de muncă, dezvoltarea 

durabilă, durabilitatea mediului, 

agriculturii și silviculturii și furnizarea de 

produse alimentare sănătoase, de bună 

calitate și la un preț accesibil pentru 

cetățenii europeni; evidențiază că 

necesitățile alimentare și sanitare au 

crescut, precum și necesitatea de a sprijini 

tranziția fermierilor spre practici agricole 

mai ecologice și de a combate schimbările 

climatice; subliniază nevoia de a sprijini 

securitatea veniturilor fermierilor și de a 

consolida legătura dintre PAC și furnizarea 

de bunuri publice; subliniază că PAC 

reprezintă una dintre cele mai integrate 

politici și că este finanțată în principal la 

nivelul UE și, prin urmare, înlocuiește 

finanțarea națională; 

101. subliniază necesitatea unei politici 

agricole sustenabile și afirmă că o politică 

agricolă comună (PAC) modernizată este 

esențială pentru îndeplinirea obiectivelor 

sale, astfel cum sunt prevăzute în tratate; 

subliniază necesitatea de a se asigura că 

cheltuielile PAC ating în mod eficace 

obiectivele stabilite; subliniază, în acest 

sens, că este necesar să existe o coerență 

mai mare între domeniile de politică 

pentru a îmbunătăți gestionarea 

sustenabilă a resurselor naturale și 

instrumentele dedicate acestui scop în 

cadrul PAC; subliniază faptul că 

reabilitarea, modernizarea și extinderea 

infrastructurii de cercetare și dezvoltare, 

precum și sprijinirea unei educații 

continue adecvate, sunt elemente esențiale 

pentru stimularea inovării și susținerea 

tranziției către practici agricole mai 

sustenabile și ecologice, care să asigure 

siguranța și securitatea alimentară; salută 

abordarea strategică a Comisiei 

prezentată în comunicarea intitulată 

„Viitorul sectorului alimentar și al 

agriculturii”, care prevede să se confere 

statelor membre o mai mare flexibilitate 

în ceea ce privește identificarea 

mijloacelor adecvate pentru a orienta 

sectoarele lor agricole în direcția atingerii 

obiectivelor comune în materie de mediu 

în modul cel mai eficace; subliniază, de 
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asemenea, necesitatea de a consolida 

legătura dintre PAC și furnizarea de bunuri 

publice care aduc o valoare adăugată 

reală; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Amendamentul  51 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 102 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

102. subliniază că bugetul PAC în 

următorul CFM ar trebui menținut cel 

puțin la nivelul său actual pentru UE-27 

în prețuri constante; subliniază că noile 

provocări cu care se va confrunta viitorul 

PAC impun o alocare financiară solidă, 

bazată pe analize ale politicii actuale și 

ale nevoilor viitoare; subliniază faptul că 

plățile directe generează o valoare 

adăugată clară pentru UE și consolidează 

piața unică, evitând denaturarea 

concurenței între statele membre; se 

opune oricărei renaționalizări și oricărei 

cofinanțări naționale a plăților directe în 

această privință; subliniază necesitatea de 

a continua măsurile de menținere a 

producției în sectoarele vitale pentru zonele 

vulnerabile, de a reforma rezerva pentru 

situațiile de criză în agricultură, de a 

crește finanțarea în conformitate cu 

răspunsurile la diferitele crize ciclice din 

sectoarele sensibile, de a crea noi 

instrumente care să poată reduce 

volatilitatea prețurilor și de a majora 

finanțarea acordată Programelor de 

opțiuni specifice pentru zonele 

îndepărtate și insulare (POSEI); 

îndeamnă Comisia să continue procesul 

de convergență a plăților directe și să 

asigure cadrul juridic și financiar necesar 

pentru lanțul de aprovizionare cu produse 

102. subliniază că bugetul PAC în 

următorul CFM ar trebui să fie simplificat 

și orientat către performanță, punând 

accentul pe o abordare orientată și pe 

asigurarea urmăririi și monitorizării, 

pentru a sprijini astfel asigurarea 

bugetului; subliniază că viitoarea PAC 

necesită o alocare financiară adecvată în 

cazurile în care acordarea de sprijin 

pentru sectorul agricol este legată de 

obținerea de rezultate și bunuri publice, 

ținând seama de vulnerabilitatea 

anumitor domenii și de necesitatea de a 

continua măsurile de menținere a 

producției în sectoarele vitale pentru 

acestea; subliniază necesitatea de a 

asigura producția agricolă în toate zonele 

din UE, precum și în zonele care se 

confruntă cu constrângeri naturale; 

subliniază necesitatea de a reforma 

rezerva pentru situațiile de criză în 

agricultură și de a crea noi instrumente și 

mecanisme care pot atenua volatilitatea 

prețurilor; invită Comisia să asigure cadrul 

juridic și financiar necesar pentru lanțul de 

aprovizionare cu produse alimentare, cu 

scopul de a combate practicile comerciale 

neloiale; 
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alimentare, cu scopul de a combate 

practicile comerciale neloiale; reamintește 

că zonele rurale din UE se confruntă cu 

probleme grave, având nevoie, prin 

urmare, de sprijin specific; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Amendamentul  52 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 103 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

103. subliniază importanța 

socioeconomică și ecologică a sectorului 

pescuitului, a mediului marin și a 

„economiei albastre” și contribuția 

acestora la autonomia alimentară 

sustenabilă a UE în ceea ce privește 

asigurarea sustenabilității pescuitului și 

acvaculturii europene și atenuarea 

impactului asupra mediului; subliniază că 

politica comună în domeniul pescuitului 
este de competența exclusivă a UE; 

subliniază, în acest sens, necesitatea de a 

menține un fond pentru pescuit specific, 

substanțial, independent și accesibil, 

pentru a pune în aplicare această politică; 

solicită reinstituirea programului de 

opțiuni specifice pentru zonele 

îndepărtate și insulare în domeniul 

pescuitului, deoarece acesta este un 

program foarte important pentru 

regiunile ultraperiferice ale UE; solicită, 

cel puțin, menținerea în actualul CFM a 

nivelului creditelor financiare destinate 

sectorului pescuitului și, în cazul în care 

apar noi nevoi, să se majoreze creditele 

financiare pentru afacerile maritime; 

avertizează cu privire la posibilele efecte 

negative ale unui Brexit „dur” asupra 

acestui sector; ia act de faptul că alte 

instrumente financiare, pe lângă ajutorul 

nerambursabil, ar putea oferi posibilități 

103. subliniază importanța 

socioeconomică și ecologică a sectorului 

pescuitului, a mediului marin și a 

„economiei albastre”; subliniază că 

conservarea resurselor biologice marine 
în temeiul politicii comune în domeniul 

pescuitului (PCP) este de competența 

exclusivă a UE; subliniază că Fondul 

european pentru pescuit și afaceri 

maritime (FEPAM) este principalul 

instrument financiar de sprijinire a PCP; 

subliniază faptul că FEPAM este un 

mecanism de cofinanțare și, în acest sens, 

subliniază necesitatea de a menține un 

fond pentru pescuit specific, transparent și 

accesibil pentru punerea în aplicare a 

obiectivelor PCP, în special pentru 

promovarea unui sector piscicol și a unui 

sector al acvaculturii care să fie 

competitive, sustenabile din punctul de 

vedere al mediului, viabile din punct de 

vedere economic și responsabile din punct 

de vedere social; avertizează cu privire la 

posibilul impact negativ al un Brexit „dur” 

asupra acestui sector și ia act de faptul că 

alte instrumente financiare din bugetul UE 

ar putea oferi posibilități de finanțare 

suplimentare în domeniul pescuitului și al 

afacerile maritime; 
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de finanțare complementare; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Amendamentul  53 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 109 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

109. este dispus să ia în considerare o 

arhitectură raționalizată și simplificată 

pentru instrumentele de finanțare externă, 

atât timp cât această arhitectură 

îmbunătățește transparența, 

responsabilitatea, eficiența, coerența și 

flexibilitatea și respectă obiectivele 

politicilor de bază; solicită ca 

instrumentele dedicate asistenței pentru 

preaderare, politicii de vecinătate, 

dezvoltării și ajutorului umanitar să 

rămână separate având în vedere 

caracteristicile lor politice și financiare; 

observă că o astfel de arhitectură ar trebui 

să presupună includerea FED în buget 

peste plafoanele convenite, fără 

Instrumentul financiar pentru pace în 

Africa, și încorporarea transparentă a 

fondurilor fiduciare și instrumentelor 

relevante;  

109. este dispus să ia în considerare o 

arhitectură raționalizată și simplificată 

pentru instrumentele de finanțare externă, 

atât timp cât această arhitectură 

îmbunătățește transparența, 

responsabilitatea, eficiența, coerența și 

flexibilitatea și respectă obiectivele 

politicilor de bază; subliniază că aceste 

obiective nu pot fi realizate fără o 

structură de guvernanță care să permită 

controlul politic, să fie orientată strategic, 

să fie responsabilă și favorabilă 

incluziunii și să permită un control 

robust, democratic și transparent din 

partea Parlamentului European; invită 

Comisia și SEAE să propună un plan de 

reformă a instrumentelor care să includă 

o astfel de structură de guvernanță; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Amendamentul  54 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 109 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  109a. apreciază angajamentul UE 

pentru aspecte precum drepturile omului, 

democrația, sprijinul pentru societatea 

civilă și ajutorul umanitar, precum și 

diversele scopuri, obiective și valoarea 

politică și strategică specifică a 

instrumentelor actuale; subliniază faptul 

că reforma nu ar trebui să submineze 

obiectivele politice ale fiecărui 

instrument; înțelege preocupările actuale 

legate de aceste instrumente din cauza 

caracterului specific al obiectivelor și al 

punerii lor în aplicare și solicită, prin 

urmare, menținerea unor instrumente 

independente pentru asistența pentru 

preaderare, pentru vecinătate, dezvoltare, 

ajutorul umanitar și pentru democrație și 

drepturile omului, din cauza 

caracteristicilor lor specifice și 

financiare; observă că o astfel de 

arhitectură ar trebui să presupună 

includerea FED în buget peste plafoanele 

convenite, fără Instrumentul financiar 

pentru pace în Africa, și încorporarea mai 

transparentă a fondurilor fiduciare și a 

instrumentelor relevante; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Amendamentul  55 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 127 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  127a. consideră că, în cazul în care un 

acord privind următorul CFM este obținut 

înainte de alegerile europene, legislația 

sectorială prin care se instituie 

următoarea generație de programe ale 

UE, negociată de Parlamentul actual, ar 

trebui să fie adoptată de către 

Parlamentul nou ales; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Amendamentul  56 

Gérard Deprez 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 127 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  127b. consideră că Parlamentul nou ales 

poate, hotărând cu majoritatea absolută a 

membrilor care îl compun, în termen de 6 

luni de la alegerile europene, să solicite 

Comisiei să propună o revizuire a 

legislației sectoriale prin care se instituie 

viitoarele programe ale UE pentru 

următorul CFM, adoptată de legislatura 

precedentă; 

Or. en 

 

 


