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28.5.2018 A8-0178/12 

Amendamentul  12 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. solicită ca actualul sistem de 

calculare a plăților directe în cadrul 

pilonului I, în special în statele membre în 

care valoarea drepturilor este încă 

calculată parțial pe baza referințelor 

istorice, să fie modernizat și să fie înlocuit 

cu o metodă la nivelul UE pentru 

calcularea plăților, a cărui componentă de 

bază să fie sprijinul pentru venituri destinat 

fermierilor în anumite limite, care ar putea 

fi majorate în funcție de contribuția 

fermierilor la furnizarea de bunuri publice, 

în conformitate cu obiectivele și țintele UE 

până în 2030, astfel încât sistemul să 

devină mai simplu și mai transparent; 

55. solicită ca actualul sistem de 

calculare a plăților directe în cadrul 

pilonului I să fie modernizat și să fie 

înlocuit cu o metodă la nivelul UE pentru 

calcularea plăților, a cărui componentă de 

bază să fie sprijinul pentru venituri destinat 

fermierilor în anumite limite, care ar putea 

fi majorate în funcție de contribuția 

fermierilor la furnizarea de bunuri publice, 

în conformitate cu obiectivele și țintele UE 

până în 2030, astfel încât sistemul să 

devină mai simplu și mai transparent; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Amendamentul  13 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. salută schema de plată unică pe 

suprafață (SAPS) simplă, justificată, 

transparentă și ușor de aplicat care a fost 

implementată cu succes în multe state 

membre; solicită, prin urmare, 

menținerea SAPS și după 2020 și propune 

utilizarea sa în orice stat membru sau de 

către orice fermier din UE; 

56. solicită ca în cadrul PAC să fie 

reinstituit sistemul de sprijin cuplat, care 

ține seama într-un mod mai eficient de 

situația exploatațiilor, începând din 2020; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Amendamentul  14 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67. consideră că, respectând condițiile 

stricte de a putea garanta condiții de 

concurență echitabile pe piața unică, de a 

preveni denaturarea concurenței, în special 

în ceea ce privește produsele, de a asigura 

coerența cu normele OMC și de a nu 

compromite eforturile de atingere a 

obiectivelor de mediu și climatice, plățile 

în temeiul sprijinului cuplat facultativ ar 

trebui menținute, dar ar trebui activate 

numai după o evaluare a Comisiei; 

consideră că sprijinul cuplat facultativ 

reprezintă un instrument care răspunde 

nevoilor sectoarelor sensibile și 

obiectivelor specifice legate de mediu, de 

climă sau de calitatea și comercializarea 

produselor agricole, stimulează practicile 

agricole care îndeplinesc cele mai înalte 

standarde de mediu și privind bunăstarea 

animalelor și contracarează unele 

dificultăți specifice, în special pe cele care 

decurg din dezavantajul concurențial 

structural al regiunilor defavorizate și 

montane, precum și dificultăți care au o 

natură mai pronunțat temporară și care 

decurg din tranziția de la vechiul sistem de 

drepturi, de exemplu; consideră, de 

asemenea, că sprijinul cuplat facultativ 

este, de asemenea, un instrument de 

promovare a producției importante din 

punct de vedere strategic, cum ar fi 

67. consideră că, respectând condițiile 

stricte de a putea garanta condiții de 

concurență echitabile pe piața internă, de a 

preveni denaturarea concurenței, în special 

în ceea ce privește produsele, de a asigura 

coerența cu normele OMC și de a nu 

compromite eforturile de atingere a 

obiectivelor de mediu și climatice, plățile 

în temeiul sprijinului cuplat facultativ ar 

trebui menținute, dar ar trebui activate 

numai după ce sunt notificate Comisiei; 

consideră că sprijinul cuplat facultativ 

reprezintă un instrument care răspunde 

nevoilor sectoarelor sensibile și 

obiectivelor specifice legate de mediu, de 

climă sau de calitatea și comercializarea 

produselor agricole, stimulează practicile 

agricole care îndeplinesc cele mai înalte 

standarde de mediu și privind bunăstarea 

animalelor și contracarează unele 

dificultăți specifice, în special pe cele care 

decurg din dezavantajul concurențial 

structural al regiunilor defavorizate și 

montane, precum și dificultăți care au o 

natură mai pronunțat temporară și care 

decurg din tranziția de la vechiul sistem de 

drepturi, de exemplu; consideră, de 

asemenea, că sprijinul cuplat facultativ 

este, de asemenea, un instrument de 

promovare a producției importante din 

punct de vedere strategic, cum ar fi 
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culturile proteice, în viitor, sau de 

compensare a efectelor acordurilor de liber 

schimb; subliniază, de asemenea, că plățile 

în temeiul sprijinului cuplat facultativ sunt 

importante pentru menținerea diversității 

producției agricole, a locurilor de muncă în 

sectorul agricol și a sistemelor sustenabile 

de producție la nivelul UE; 

culturile proteice, în viitor, sau de 

compensare a efectelor acordurilor de liber 

schimb; subliniază, de asemenea, că plățile 

în temeiul sprijinului cuplat facultativ sunt 

importante pentru menținerea diversității 

producției agricole, a locurilor de muncă în 

sectorul agricol și a sistemelor sustenabile 

de producție la nivelul UE; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Amendamentul  15 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  78a. remarcă faptul că Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR), care se încadrează în pilonul 

II, ar trebui să se concentreze asupra 

propriilor obiective legate de dezvoltarea 

economică a comunităților din zonele 

rurale; solicită ca FEADR să nu fie 

mobilizat pentru integrarea migranților și 

refugiaților, aspect care nu face parte din 

obiectivele sale structurale; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Amendamentul  16 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 97 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

97. consideră că un cuantum minim din 

bugetul total disponibil din cadrul 

pilonului II ar trebui să fie alocat pentru 

măsurile de agromediu și climă, inclusiv 

pentru agricultura ecologică, sechestrarea 

dioxidului de carbon, sănătatea solului, 

măsurile de gestionare sustenabilă a 

pădurilor, un plan de gestionare a 

substanțelor nutritive pentru protejarea 

biodiversității, precum și polenizare și 

diversitatea genetică la animale și plante; 

subliniază, în acest context, importanța 

menținerii plăților Natura 2000 și a 

asigurării faptului că acestea sunt suficiente 

pentru a reprezenta un stimulent real pentru 

fermieri;  

97. consideră că un cuantum adecvat 

din bugetul total disponibil din cadrul 

pilonului II ar trebui să fie alocat pentru 

măsurile de agromediu și climă, inclusiv 

pentru agricultura ecologică, sechestrarea 

dioxidului de carbon, sănătatea solului, 

măsurile de gestionare sustenabilă a 

pădurilor, un plan de gestionare a 

substanțelor nutritive pentru protejarea 

biodiversității, precum și polenizare și 

diversitatea genetică la animale și plante; 

subliniază, în acest context, importanța 

menținerii plăților Natura 2000 și a 

asigurării faptului că acestea sunt suficiente 

pentru a reprezenta un stimulent real pentru 

fermieri;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Amendamentul  17 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 140 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

140. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru unele 

sectoare agricole ale UE și necesare pentru 

consolidarea poziției Uniunii pe piața 

agricolă mondială și aduc beneficii 

economiei UE în ansamblu, ele implică, de 

asemenea, o serie de provocări care trebuie 

luate în considerare, în special pentru 

agricultura la scară mică și medie și pentru 

sectoarele sensibile, cum ar fi respectarea 

normelor sanitare și fitosanitare ale UE și a 

standardelor de bunăstare a animalelor, de 

mediu și sociale, ceea ce presupune o 

coerență între politica comercială și 

anumite obiective ale PAC și nu trebuie să 

conducă la o slăbire a standardelor înalte 

ale Europei sau să pună în pericol teritoriile 

rurale ale acesteia; 

140. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt în detrimentul sectorului 

primar al agriculturii al UE și sunt 

necesare pentru consolidarea poziției 

Uniunii pe piața agricolă mondială și aduc 

beneficii economiei UE în ansamblu, ele 

implică, de asemenea, o serie de provocări 

care trebuie luate în considerare, în special 

pentru agricultura la scară mică și medie și 

pentru sectoarele sensibile, cum ar fi 

respectarea normelor sanitare și fitosanitare 

ale UE și a standardelor de bunăstare a 

animalelor, de mediu și sociale, ceea ce 

presupune o coerență între politica 

comercială și anumite obiective ale PAC și 

nu trebuie să conducă la o slăbire a 

standardelor înalte ale Europei sau să pună 

în pericol teritoriile rurale ale acesteia; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Amendamentul  18 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 142 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

142. subliniază că necesitatea unor 

mecanisme de protecție consolidate ar 

trebui, de asemenea, să pună într-o nouă 

lumină dezbaterile privind viitoarele 

acorduri comerciale (Mercosur, Noua 

Zeelandă, Australia etc.) și impactul lor 

asupra agriculturii în Europa; 

142. subliniază că necesitatea unor 

mecanisme de protecție consolidate ar 

trebui, de asemenea, să pună într-o nouă 

lumină dezbaterile privind viitoarele 

acorduri comerciale (Mercosur, Noua 

Zeelandă, Australia etc.), precum și 

preferințele comerciale acordate unor țări 

terțe (Ucraina) și impactul lor asupra 

agriculturii în Europa; subliniază, în plus, 

că această politică comercială reprezintă 

o amenințare în domeniul sănătății pentru 

statele membre; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Amendamentul  19 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 142 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  142a. subliniază că ajutoarele acordate 

în prezent în temeiul pilonilor I și II nu 

sunt suficiente pentru a compensa efectele 

negative ale acordurilor de liber schimb 

asupra veniturilor fermierilor din statele 

membre și solicită, prin urmare, 

excluderea implicită a sectoarelor 

agricole din negocierile legate de 

acorduri; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Amendamentul  20 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 145 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

145. consideră că diversele revizuiri ale 

PAC, care au avut loc începând cu anii 

1990, au fost în mare măsură influențate 

de cerințele comerțului internațional și 

ale OMC; consideră că aceste revizuiri au 

făcut posibilă creșterea competitivității 

produselor agricole europene și a 

sectorului agroalimentar european, dar 

au subminat, de asemenea, mari segmente 

ale sectorului agricol, expunându-le 

instabilității piețelor mondiale; consideră 

că a sosit momentul, astfel cum se 

propune în Comunicarea Comisiei privind 

viitorul sectorului alimentar și al 

agriculturii în Europa, să se acorde mai 

multă atenție altor obiective ale PAC, cum 

ar fi nivelul de trai al fermierilor și 

chestiunile privind sănătatea, ocuparea 

forței de muncă, mediul și clima; 

145. subliniază că diversele runde OMC 

nu s-au soldat cu succes în ceea ce 

privește agricultura și doar au dus la 

dezmembrarea unor importante 

instrumente ale PAC; subliniază, de 

asemenea, că acestea nu au împiedicat 

mari puteri agricole, precum SUA, să ia 

măsuri protecționiste; solicită, așadar, ca 

Uniunea Europeană să fie preocupată 

mai mult de apărarea intereselor 

fermierilor săi decât de respectarea cu 

strictețe a acordurilor OMC;  

Or. en 

 

 


