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Amendamentul  1 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 1 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere articolul 13 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Czesław 

Adam Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 

Siso, Anne Sander, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, Marijana Petir, Sofia 

Ribeiro, Vladimir Urutchev, Francis Zammit Dimech, Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 2 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere articolele 40 și 42 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), care instituie o 

organizare comună a piețelor produselor 

agricole și măsura în care normele 

privind concurența se aplică producției și 

comercializării produselor agricole, 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Sofia Ribeiro 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 2 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 - având în vedere articolul 349 din 

Tratatul UE, care definește statutul 

regiunilor ultraperiferice și stabilește 

condițiile de aplicare a tratatelor în aceste 

regiuni, 

Or. en 

Amendamentul  4 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 3 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere Directiva 

98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 

privind protecția animalelor de fermă, 

Or. nl 

 

 

Amendamentul  5 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 4 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Raportul special 

al Curții de Conturi Europene nr. 4/2014 

intitulat „Integrarea în PAC a obiectivelor 

politicii UE în domeniul apei: un succes 

parțial”, 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Sofia Ribeiro 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 4 a (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Regulamentul 

(UE) nr. 228/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 13 martie 

2013 privind măsurile specifice din 

domeniul agriculturii în favoarea 

regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

247/2006 al Consiliului”, 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 4 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Raportul special 

al Curții de Conturi Europene nr. 4/2014 

intitulat „Integrarea în PAC a obiectivelor 

politicii UE în domeniul apei: un succes 

parțial”, 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 4 b (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Directiva 

2009/128/CE privind utilizarea durabilă a 

pesticidelor și raportul Comisiei către 

Parlamentul European și Consiliu privind 

statul membru în planurile naționale de 

acțiune și la progresele înregistrate în 

ceea ce privește punerea în aplicare a 
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Directiva 2009/128/CE privind utilizarea 

durabilă a pesticidelor, 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 4 b (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere documentul de 

lucru al serviciilor Comisiei privind 

agricultura și gestionarea durabilă a apei, 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 4 c (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Directiva UE 

2009/128 privind utilizarea durabilă a 

pesticidelor și raportul Comisiei către 

Parlamentul European și Consiliu privind 

planurile naționale de acțiune ale statelor 

membre și progresele înregistrate în ceea 

ce privește punerea în aplicare a 

Directivei 2009/128/EC, 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 
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Propunere de rezoluție 

Referirea 4 c (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Comunicarea 

Comisiei din 27 mai 2016 2017 intitulată 

„Realizarea beneficiilor politicilor de 

mediu ale UE prin intermediul unei 

evaluări periodice a punerii lor în 

aplicare”,  

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 5 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Comunicarea 

Comisiei din 14 februarie 2018 intitulată 

„Un nou cadru financiar multianual, 

modern și capabil să asigure îndeplinirea 

eficientă a obiectivelor prioritare ale 

Uniunii după anul 2020”,  

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Sofia Ribeiro, Michel Dantin 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 5 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere avizul Comisiei 

pentru agricultură și dezvoltare rurală 

destinat Comisiei pentru bugete referitor 

la urm[torul CFM: Pregătirea poziției 

Parlamentului privind CFM post-2020 - 
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(2017/2052(INI)), 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Sofia Ribeiro, Michel Dantin 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 5 b (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere raportul A8-

0048/2018 al Parlamentului European 

privind următorul CFM: Pregătirea 

poziției Parlamentului privind CFM post-

2020, 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Rezoluția sa din 

14 decembrie 2016 referitoare la 

instrumentele PAC pentru reducerea 

volatilității prețurilor pe piețele agricole, 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 - având în vedere Rezoluția sa din 

14 decembrie 2016 referitoare la 

instrumentele PAC pentru reducerea 

volatilității prețurilor pe piețele agricole, 

Or. fr 

 

Amendamentul  17 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere Rezoluția 

Parlamentului European din 1 martie 

2018 referitoare la perspectivele și 

provocările pentru sectorul apicol din UE, 

Or. hr 

 

Amendamentul  18 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere Rezoluția sa din 4 

aprilie 2017 referitoare la femei și rolul 

lor în zonele rurale, 

Or. es 

Amendamentul  19 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 a (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere Rezoluția sa din 

15 noiembrie 2017 referitoare la Planul 

de acțiune pentru natură, cetățeni și 

economie, 

Or. nl 

 

 

Amendamentul  20 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 b (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere Rezoluția 

Parlamentului European referitoare la 

situația actuală a concentrării terenurilor 

agricole în UE: cum se poate facilita 

accesul agricultorilor la terenuri?, 

adoptată la 27 aprilie 2017, 

Or. es 

 

Amendamentul  21 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 b (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere Rezoluția 

Parlamentului European din 28 aprilie 

2015 referitoare la „O nouă strategie 

forestieră a UE pentru păduri și sectorul 

forestier”, 

Or. hr 
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Amendamentul  22 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 b (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Rezoluția sa din 1 

martie 2018 referitoare la perspectivele și 

provocările pentru sectorul apicol din UE, 

Or. fr 

 

Amendamentul  23 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 c (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Rezoluția sa din 

27 octombrie 2016 referitoare la modul în 

care PAC poate îmbunătăți crearea de 

locuri de muncă în zonele rurale, 

Or. fr 

 

Amendamentul  24 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 d (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Rezoluția sa din 7 

iunie 2016 referitoare la promovarea 

inovării și a dezvoltării economice în 

cadrul viitoarei gestionări agricole 

europene, 

Or. fr 
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Amendamentul  25 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 e (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere rezoluția sa din 7 

iulie 2015 referitoare la viitorul sectorului 

produselor lactate din UE -  bilanțul 

punerii în aplicare a Pachetului privind 

laptele, 

Or. fr 

 

Amendamentul  26 

Nicola Caputo, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 9 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere inițiativa 

cetățenească europeană (ICE) privind 

„Interzicerea glifosatului și protecția 

oamenilor și mediului de pesticide 

toxice”, 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 9 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere ICE privind 

glifosatul și tranziția la un mediu fără 
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pesticide, 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere Comunicarea 

Comisiei din 20 septembrie 2013 către 

Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor, intitulată „O nouă 

strategie a UE pentru păduri și sectorul 

forestier”, 

Or. hr 

 

Amendamentul  29 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere comunicarea 

Comisiei din 20 septembrie 2013, 

intitulată „O nouă strategie a UE pentru 

păduri: pentru păduri și sectorul 

forestier”, 

Or. en 

 

Amendamentul  30 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 a (nouă) 



 

PE619.267v01-00 14/156 AM\1148602RO.docx 

RO 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Strategia UE 

pentru păduri, 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere raportul și 

concluziile din noiembrie 2016 ale 

Grupului operativ pentru piețele agricole 

intitulat „Îmbunătățirea rezultatelor pieței 

- consolidarea poziției fermierilor în 

lanțul de aprovizionare”, 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere declarația celui de 

al treilea Parlament rural european, 

adoptată la 16 octombrie 2017 de către 

reprezentanții mișcărilor rurale din 40 de 

țări (statele membre ale UE și țări vecine), 

Or. en 

 

Amendamentul  33 
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Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere raportul XXX al 

Parlamentului European privind situația 

actuală și perspectivele viitoare pentru 

sectoarele ovinelor și caprinelor din UE, 

Or. en 

 

Amendamentul  34 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere raportul XXX 

referitor la situația actuală și 

perspectivele de viitor în sectoarele 

ovinelor și caprinelor din UE, 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 b (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere recomandările 

Forumului UE privind carnea de oaie, 

care s-a desfășurat în 2015 și 2016, sub 

egida Comisiei Europene, 
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Or. en 

 

Amendamentul  36 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 b (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere recomandările 

Forumului UE privind carnea de oaie, 

care s-a desfășurat în 2015 și 2016, sub 

egida Comisiei Europene, 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 b (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Raportul său din 

proprie inițiativă [2017/2116(INI)] 

referitor la o strategie europeană pentru 

promovarea culturilor proteice, 

Or. fr 

 

Amendamentul  38 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 c (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Raportul său din 

proprie inițiativă [2017/2117(INI)] 

referitor la situația actuală și 

perspectivele de viitor în sectoarele 
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ovinelor și caprinelor din Uniune; 

Or. fr 

 

Amendamentul  39 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Younous 

Omarjee 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 d (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Raportul Comisiei 

din 15 decembrie 2016 privind punerea în 

aplicare a programului de măsuri 

specifice în domeniul agriculturii în 

favoarea regiunilor ultraperiferice ale 

Uniunii (POSEI), 

Or. fr 

 

Amendamentul  40 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 d (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Raportul Comisiei 

din 15 decembrie 2016 privind punerea în 

aplicare a programului de măsuri 

specifice în domeniul agriculturii în 

favoarea regiunilor ultraperiferice ale 

Uniunii, 

Or. fr 

Amendamentul  41 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 
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Referirea 10 d (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere sondajul special 

Eurobarometru 442, intitulat „Atitudinea 

europenilor față de bunăstarea 

animalelor”, publicat în 2016, 

Or. nl 

 

 

Amendamentul  42 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 d (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere meta-studiul „Este 

PAC adecvat scopului? O verificare a 

adecvării pe baza rezultatelor” (Pe’er et 

al, 2017, Centrul german de cercetare a 

biodiversității integratoare iDiv), 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 e (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere procesul ONU 

pentru producerea Evaluării 

internaționale a cunoștințelor, științei și 

tehnologiei agricole pentru dezvoltare 

(IAASTD), care analizează potențialul 

alimentației și sustenabilității, 
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Or. en 

 

Amendamentul  44 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 f (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere raportul 

Raportorului Special al ONU privind 

dreptul la alimentație (A/HRC/34/48), 

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului alimentar și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și că este concepută pentru 

a permite sectorului agricol din UE să 

răspundă cererilor cetățenilor în ceea ce 

privește nu numai securitatea, siguranța, 

calitatea și sustenabilitatea alimentară, ci și 

protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice și standardele 

ridicate de bunăstare a animalelor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  46 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Propunere de rezoluție 
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Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului alimentar și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE care a fost liberalizată în 

mod progresiv; întrucât PAC ar trebui să 

permită sectorului agricol din UE să 

răspundă cererilor cetățenilor în ceea ce 

privește nu numai securitatea, siguranța, 

calitatea și sustenabilitatea alimentară, ci și 

protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice și standardele 

ridicate de bunăstare a animalelor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  47 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, protecția biodiversității și a 

resurselor naturale, combaterea 

schimbărilor climatice și standardele 

ridicate de calitate a vieții animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  48 
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Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE, dar ea mai are multe de 

făcut pentru a permite sectorului agricol 

din UE să răspundă cererilor cetățenilor în 

ceea ce privește nu numai securitatea, 

siguranța, calitatea și sustenabilitatea 

alimentară, ci și protecția mediului, 

combaterea schimbărilor climatice și 

standardele ridicate de calitate a vieții 

pentru animale; 

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE, de o importanță strategică 

globală și permite sectorului agricol din 

UE să răspundă cererilor cetățenilor în ceea 

ce privește nu numai securitatea, siguranța, 

calitatea și sustenabilitatea alimentară, ci și 

protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice și standardele 

ridicate de calitate a vieții animalelor; 

Or. en 
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Amendamentul  50 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și 

durabilitatea mediului, combaterea 

schimbărilor climatice și standardele 

ridicate de bunăstare a animalelor, precum 

și efectele asupra ocupării forței de 

muncă; 

Or. it 

 

Amendamentul  51 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol și silvic din UE să răspundă 

cererilor cetățenilor în ceea ce privește nu 

numai securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, servicii la nivelul ecosistemului 

și standardele ridicate de calitate a vieții 



 

AM\1148602RO.docx 23/156 PE619.267v01-00 

 RO 

animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  52 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE prin care sectorul agricol 

din UE trebuie să răspundă cererilor 

justificate ale cetățenilor în ceea ce 

privește nu numai securitatea, siguranța, 

calitatea și sustenabilitatea alimentară, ci și 

protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice, biodiversitatea și 

standardele ridicate de calitate a vieții 

animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  53 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 
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sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, dezvoltare rurală și standardele 

ridicate de calitatea a vieții animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este una dintre cele mai 

vechi și mai integrate politici din UE și 

permite sectorului agricol din UE să 

răspundă cererilor cetățenilor în ceea ce 

privește nu numai securitatea, siguranța, 

calitatea și sustenabilitatea alimentară, ci și 

protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice și standardele 

ridicate de calitate a viețiianimalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Karin 

Kadenbach, Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 
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cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea și standardele ridicate 

de calitate a vieții animalelor; 

Or. en 

Amendamentul  56 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE și permite sectorului 

agricol din UE să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

A. întrucât Comunicarea Comisiei 

privind viitorul sectorului alimentar și al 

agriculturii recunoaște că politica agricolă 

comună (PAC) este cea mai integrată 

politică din UE, precum și cea cu cele mai 

mari cheltuieli și că sectorul agricol din 

UE ar trebui să poată să răspundă cererilor 

cetățenilor în ceea ce privește nu numai 

securitatea, siguranța, calitatea și 

sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice și standardele ridicate de 

bunăstare a animalelor; 

Or. nl 

 

 

Amendamentul  57 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât este indispensabilă 

transformarea PAC în direcția unei 

agriculturi sustenabile și a unei finanțări 
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exacte, deoarece Raportul special nr. 

21/2017 al Curții de Conturi Europene 

afirmă că ecologizarea PAC, cum este 

aplicată în prezent, este puțin probabil să 

își îndeplinească obiectivul, în principal 

din cauza nivelului scăzut de cerințe, care 

reflectă în mare măsură practica agricolă 

normală și că ecologizarea a condus la o 

modificare a practicii agricole doar în 

cazul a aproximativ 5 % din totalul 

terenurilor agricole în UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  58 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât amploarea creșterii 

temperaturii medii globale a suprafeței 

proiectată să aibă loc în secolul 21 și 

consecințele imediate asupra condițiilor 

climatice necesită un sistem alimentar 

care să fie sustenabil din perspectiva 

mediului și care să garanteze o producție 

sigură și îndestulătoare, fără a lăsa ca 

Uniunea să fie ocupată de alte piețe; 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Paul Brannen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât practici pe baza 

agroecologiei, inclusiv agrosilvicultura, 

sunt singurele menționate în mod explicit 
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în Regulamentul care reglementează 

acțiunile UE de combatere a schimbărilor 

climatice în sectorul exploatării 

terenurilor, schimbării destinației 

terenurilor și silviculturii, ca mijloace 

eficiente de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice și de consolidare a 

rezilienței agriculturii; 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât, în momentul de față, este 

limpede că PAC trebuie să fie reformat 

acum, pentru a putea răspunde într-un 

mod mai satisfăcător atât necesităților 

agricultorilor, care sunt primii beneficiari 

ai PAC, cât și necesităților tuturor 

cetățenilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  61 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât există o solicitare clară 

din partea societății să nu se mai continue 

status quo-ul politicii alimentare a UE, și 

care cere îmbunătățirea mediului, a 

sănătății publice și animale și a 

impactului social al PAC; 
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Or. en 

 

Amendamentul  62 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât PAC are potențialul, 

împreună cu serviciile de interes general, 

de a asigura dinamismul teritoriilor 

rurale și montane; 

Or. fr 

 

Amendamentul  63 

Jens Rohde, Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât schimbările PAC actuale 

trebuie să se bazeze pe obiective strategice 

pentru a consolida competitivitatea și a 

asigura alimente sigure și sănătoase; 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ab (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ab. întrucât cele 17 ODD-uri, au 

stabilit noi modalități clare pentru PAC 
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după 2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  65 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme 

familiale, rămâne esențial pentru obținerea 

de efecte externe pozitive și bunuri publice 

pe care le solicită cetățenii europeni; 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, care creează locuri de 

muncă, este echitabilă și sustenabilă, 

bazată pe ferme familiale viabile, 

accesibile și transmisibile noilor generații, 

rămâne esențial pentru obținerea de efecte 

externe pozitive și bunuri publice (produse 

alimentare și nealimentare și servicii) pe 

care le solicită cetățenii europeni; 

Or. fr 

 

Amendamentul  66 

Paul Brannen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme 

familiale, rămâne esențial pentru obținerea 

de efecte externe pozitive și bunuri publice 

pe care le solicită cetățenii europeni; 

B. întrucât obiectivul fundamental al 

Uniunii Europene de agricultură 

multifuncțională și de gestionarea a 

pădurilor în vederea atingerii unor 

obiective multiple, inclusiv atenuarea 

efectelor schimbărilor climatice, 

adaptarea și biodiversitatea, rămâne 

esențial pentru a produce efecte externe 

pozitive și bunuri publice, așa cum cer 

cetățenii europeni; 

Or. en 
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Amendamentul  67 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme 

familiale, rămâne esențial pentru obținerea 

de efecte externe pozitive și bunuri publice 

pe care le solicită cetățenii europeni; 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe practici 

agricole sustenabile, rămâne esențial 

pentru obținerea de efecte externe pozitive 

și bunuri publice față de care cetățenii 

europeni și-au manifestat dorința de a le 

susține; 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme 

familiale, rămâne esențial pentru obținerea 

de efecte externe pozitive și bunuri publice 

pe care le solicită cetățenii europeni; 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind dezvoltarea unei 

agriculturi multifuncționale și 

diversificate, și cu ajutorul 

întreprinderilor agricole familiale, rămâne 

esențial pentru protejarea peisajului rural 

și a bunurilor publice pe care le solicită 

cetățenii europeni; 

Or. it 

 

Amendamentul  69 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 
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Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme 

familiale, rămâne esențial pentru obținerea 

de efecte externe pozitive și bunuri publice 

pe care le solicită cetățenii europeni; 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme familiale 

și pe ferme mici, rămâne esențial pentru 

obținerea de efecte externe pozitive, pentru 

minimizarea efectelor externe negative și 

pentru producerea de bunuri publice 

cerute de cetățenii europeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  70 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme 

familiale, rămâne esențial pentru obținerea 

de efecte externe pozitive și bunuri publice 

pe care le solicită cetățenii europeni; 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură și 

silvicultură multifuncționale, bazate pe 

ferme familiale, rămâne esențial pentru 

obținerea de efecte externe pozitive și 

bunuri publice pe care le solicită cetățenii 

europeni; 

Or. it 

 

Amendamentul  71 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme 

familiale, rămâne esențial pentru obținerea 

de efecte externe pozitive și bunuri publice 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură și 

silvicultură multifuncționale, bazate pe 

ferme familiale, rămâne esențial pentru 

obținerea de efecte externe pozitive și 
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pe care le solicită cetățenii europeni; bunuri publice pe care le solicită cetățenii 

europeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme 

familiale, rămâne esențial pentru obținerea 

de efecte externe pozitive și bunuri publice 

pe care le solicită cetățenii europeni; 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme familiale 

și pe ferme mici, rămâne esențial pentru 

obținerea de efecte externe pozitive și 

bunuri publice pe care le solicită cetățenii 

europeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  73 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme 

familiale, rămâne esențial pentru obținerea 

de efecte externe pozitive și bunuri publice 

pe care le solicită cetățenii europeni; 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme familiale 

și silvicultură, rămâne esențial pentru 

obținerea de efecte externe pozitive și 

bunuri publice pe care le solicită cetățenii 

europeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  74 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme 

familiale, rămâne esențial pentru obținerea 

de efecte externe pozitive și bunuri publice 

pe care le solicită cetățenii europeni; 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională rămâne esențial pentru 

obținerea de efecte externe pozitive și 

bunuri publice pe care le solicită cetățenii 

europeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Fredrick Federley, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme 

familiale, rămâne esențial pentru obținerea 

de efecte externe pozitive și bunuri publice 

pe care le solicită cetățenii europeni; 

B. întrucât obiectivul primordial al 

Uniunii Europene privind un sector agricol 

multifuncțional rămâne esențial pentru 

obținerea de efecte externe pozitive și 

bunuri publice pe care le solicită cetățenii 

europeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  76 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât obiectivele PAC ar trebui 

să fie asigurarea siguranței și 

suveranității alimentare, precum și 

reziliența și sustenabilitatea sistemelor și 

a teritoriilor agricole ale UE; 
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Or. en 

Amendamentul  77 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât este vital să se pună capăt 

și să se schimbe actuala concentrare a 

puterii în mâinile sectorului marii 

distribuții și ale marilor întreprinderi; 

Or. pt 

 

 

Amendamentul  78 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum 

este necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, 

pe baza reformelor anterioare; 

C. întrucât, de peste 25 de ani, PAC a 

făcut obiectul unor reforme periodice care 

au fost impuse de deschiderea agriculturii 

europene către piețele internaționale și de 

apariția unor noi provocări, cum ar fi 

mediul și clima, dar acum este necesar încă 

un pas în acest proces continuu de 

adaptare în vederea simplificării, 

modernizării și reorientării sale pentru ca 

PAC să asigure veniturile agricultorilor și 

să răspundă mai bine așteptărilor întregii 

societății, în special în ceea ce privește 

calitatea și siguranța alimentelor, mediul 

înconjurător, clima, sănătatea publică și 

ocuparea forței de muncă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  79 
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Martin Häusling 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum este 

necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, 

pe baza reformelor anterioare; 

C. întrucât, de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar, până în 

prezent, nici aspectele de mediu, nici cele 

legate de politica în domeniul climei nu 

au jucat deloc un rol adecvat în 

elaborarea orientării PAC, iar aceste 

probleme trebuie, în sfârșit, să ocupe un 

loc central în procesul de continuare a 

dezvoltării; 

Or. de 

 

Amendamentul  80 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum 

este necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, 

pe baza reformelor anterioare; 

C. întrucât, de-a lungul anilor, PAC a 

fost supus unor reprogramări periodice 

aliniate noilor provocări, dar cu eficiență 

limitată; 

Or. en 

 

Amendamentul  81 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum este 

necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, 

pe baza reformelor anterioare; 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar întrucât 

reformele anterioare, cu decuplarea 

ajutoarelor, instituirea OCP unică și 

contractualizarea, nu au permis 

menținerea veniturilor agricultorilor la 

un nivel decent; 

Or. fr 

 

Amendamentul  82 

Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum 

este necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, 

pe baza reformelor anterioare; 

C. întrucât, de-a lungul anilor, PAC a 

fost supus unor reprogramări periodice 

aliniate noilor provocări, în prezent a 

ajuns într-o etapă în care micile ajustări 

marginale sunt insuficiente, făcând 

imperativ un program mai radical de 

modernizare și simplificare pentru a oferi 

rezultatele dorite pentru agricultori: 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum 

este necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, pe 

baza reformelor anterioare; 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

fost supus unor reprogramări periodice 

aliniate noilor provocări, dar acum este 

necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare, pe baza 

reformelor anterioare, pe lângă o reală 

simplificare care, în pofida 
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angajamentelor nu s-a realizat până în 

prezent; 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum este 

necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, pe 

baza reformelor anterioare; 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum este 

necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, 

asigurând totodată siguranța politicilor și 

securitatea financiară a sectorului, pe 

baza reformelor anterioare; 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum 

este necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, pe 

baza reformelor anterioare; 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

fost supus unor reprogramări periodice 

aliniate noilor provocări, dar acum este 

necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, pe 

baza reformelor anterioare, pentru a 

realiza zone rurale sustenabile și pentru a 

asigura îndeplinirea obiectivelor europene 

privind schimbările climatice și de mediu; 

Or. en 
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Amendamentul  86 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum este 

necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, pe 

baza reformelor anterioare; 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum este 

necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, pe 

baza reformelor anterioare, pentru a face 

față provocărilor legate de securitatea 

alimentară, protecția mediului și 

schimbările climatice și pentru a mări 

valoarea adăugată la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum este 

necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare și simplificare, pe 

baza reformelor anterioare; 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a 

făcut obiectul unor reprogramări periodice 

în funcție de noile provocări, dar acum este 

necesar încă un pas în acest proces 

continuu de modernizare, simplificare și 

„înverzire”, pe baza reformelor anterioare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  88 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât, începând din 1992, 

reformele succesive ale PAC au contribuit 

la creșterea competitivității industriei 

agroalimentare europene, permițându-i să 

achiziționeze materii prime agricole la 

prețuri scăzute și accesibile și a sosit 

momentul să ne concentrăm asupra altor 

obiective ale PAC, cum ar fi nivelul de 

trai al agricultorilor sau obiectivele 

privind mediul, clima și sănătatea 

publică; 

Or. fr 

 

Amendamentul  89 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât noua PAC ar trebui să 

elimine definitiv necesitatea de a alege 

între două tipuri de agricultură în UE — 

competitivă sau durabilă — ambele fiind 

indispensabile și capabile de a funcționa 

în mod durabil și generând nevoi diverse, 

în sensul că primul tip necesită, în esență, 

instrumente de piață adecvate, iar al 

doilea tip necesită sprijinirea eficace a 

veniturilor; 

Or. es 

 

Amendamentul  90 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Gabriel Mato, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne 
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Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât agricultura UE se află 

într-un moment de cotitură din punct de 

vedere economic, tehnologic și ecologic, 

iar la nivelul UE o ambiție puternică, 

reînnoită trebuie să ofere sectorului 

agricol al UE vizibilitate și certitudine în 

ceea ce privește provocările generate de 

efectele Brexitului și ale agendei 

comerciale multilaterale și bilaterale; 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât, deși agricultura ecologică 

protejează mediul, reduce la minimum 

degradarea terenurilor, favorizează 

biodiversitatea, renunță la pesticide și, 

prin urmare, protejează apa subterană de 

infiltrările de poluanți, obiectivul actual 

al PAC nu merge suficient de departe în 

ceea ce privește recunoașterea realizărilor 

pozitive ale acesteia; 

Or. de 

 

Amendamentul  92 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât PAC, ca politică sectorială 

și comună, ar trebui să încurajeze și să 

consolideze contribuția fiecărui agricultor 

la rezolvarea provocărilor legate de 

schimbările climatice și ar trebui să 

promoveze tranziția spre o agricultură 

care să combine standardele de 

performanță economică cu cele de mediu; 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Paul Brannen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât Rezoluția Parlamentului 

European din 2 februarie 2016 referitoare 

la evaluarea la jumătatea perioadei a 

Strategiei UE în domeniul biodiversității 

recunoaște că politica agricolă comună în 

perioada 2013-2020 a susținut acordarea 

de subvenții dăunătoare mediului și 

solicită eliminarea treptată a acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, 

Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât există alte instrumente 

disponibile ce pot fi utilizate în 

comunitățile rurale prin intermediul 

fondurilor structurale și de coeziune, care 
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nu sunt neapărat în cea mai bună sinergie 

cu PAC, deși acest lucru ar ajuta 

regiunile să devină mai competitivă mai 

rapid; 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât actuala PAC a adus o 

concentrare crescută a producției, 

niveluri mai ridicate de agricultură 

intensivă, precum și la abuzuri asupra 

animalelor, asimetrii regionale mai mari 

și o mai mare dependența externă de 

produse agricole, care favorizează 

economiile cele mai mari și mai bogate; 

Or. en 

 

Amendamentul  96 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât Regulamentul Omnibus 

prevede deja o simplificare reală a PAC și 

o îmbunătățire semnificativă a măsurilor 

menite să promoveze reziliența 

fermierilor, precum și poziția lor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente; 

Or. en 
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Amendamentul  97 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât, în prezent, încă ne 

confruntăm cu provocări din ce în ce mai 

urgente, cum ar fi pierderea continuă de 

ferme mici și concentrarea terenurilor, 

precum și schimbări climatice și 

deteriorarea biodiversității, a calității apei 

și aerului și creșterea gradului de 

eroziune a solului 1a; 

 _________________ 

 1a Raportul privind starea mediului, 

Agenția Europeană de Mediu, 2015; 

Or. en 

 

Amendamentul  98 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Cb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Cb. întrucât multe dintre acestea 

subminează fertilitatea și productivitatea 

sistemelor noastre agricole pe termen 

lung; 

Or. en 

 

Amendamentul  99 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 
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Considerentul Cc (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Cc. întrucât este necesar acum un alt 

pas în acest proces continuu de reformă 

pe baza reformelor anterioare; 

Or. en 

 

Amendamentul  100 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului 

agricol și al agriculturii, și acesta trebuie 

salutat, cu condiția să asigure o 

simplificare reală, nu doar la nivelul UE, ci 

și la nivelul statelor membru și la nivel 

regional, și flexibilitate pentru fermieri, 

fără a adăuga noi constrângeri pentru 

statele membre și, astfel, un nou nivel de 

complexitate; 

D. întrucât, deși Comisia și-a intitulat 

comunicarea privind reforma PAC 

„Viitorul sectorului alimentar și al 

agriculturii”, CE nu a oferit nicio 

garanție legată de menținerea primului 

pilon și a bugetului său și întrucât este 

esențial să se menționeze aceste puncte în 

proiect și să se asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membre și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor care se află în centrul 

Comunicării Comisiei privind viitorul 

sectorului alimentar și al agriculturii, deși 
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cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a 

adăuga noi constrângeri pentru statele 

membre și, astfel, un nou nivel de 

complexitate; 

nu este foarte precis, reprezintă o bază de 

lucru, chiar dacă incompletă, pentru a 

angaja PAC într-o reformă politică reală; 
întrucât acest model trebuie nu numai să 

asigure o simplificare reală pentru Uniune, 

statele membre și regiuni, ci și să ofere 

mai multă flexibilitate și libertate pentru 

agricultori în ceea ce privește capacitatea 

acestora de a se adapta la schimbările 

preconizate pentru a intra pe calea unui 

model de dezvoltare durabilă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  102 

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 

Ricardo Serrão Santos, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor, situat în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, presupune multe 

incertitudini legate de implementarea sa și 

ar putea fi salutat, cu condiția să nu 

conducă la o renaționalizare a PAC, să 

nu afecteze funcționarea normală a pieței 

unice și să asigure o simplificare reală, nu 

doar la nivelul UE, ci și la nivelul statelor 

membre și la nivel regional, și flexibilitate 

pentru fermieri, fără a adăuga noi 

constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  103 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 
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Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și ar trebui evaluat cu 

grijă, pentru a asigura că are drept 

rezultat o simplificare reală, nu doar la 

nivelul UE, ci și la nivelul statelor membru 

și la nivel regional, și flexibilitate și 

facilitarea aplicării pentru fermieri, fără a 

adăuga noi constrângeri pentru statele 

membre și, astfel, un nou nivel de 

complexitate și fără a conduce la o 

renaționalizare a PAC, subminând 

statutul său comunitar; 

Or. it 

 

Amendamentul  104 

Elsi Katainen, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel 

Telička, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membre și la nivel regional, și 

flexibilitate și simplificare pentru 

beneficiari, fără a adăuga noi constrângeri 

pentru statele membre și, astfel, un nou 

nivel de complexitate, protejând în același 

timp funcționarea pieței interne și 

asigurând condiții de concurență 

echitabile; 

Or. en 
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Amendamentul  105 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membre și la nivel regional, și nu 

compromite obiectivele politice ambițioase 

și flexibilitatea pentru fermieri; întrucât 

noul model de realizare a obiectivelor ar 

trebui, de asemenea, să stabilească 

obiective clare și ambițioase și mecanisme 
de implementare care să fie aplicabile de 

statele membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  106 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală 

pentru beneficiari, nu doar la nivelul UE, 

ci și la nivelul statelor membre și la nivel 

regional și pentru fermieri și pentru 

proprietarii de păduri, fără a adăuga noi 

constrângeri pentru statele membre în ceea 

ce privește implementarea sa și, astfel, un 



 

PE619.267v01-00 48/156 AM\1148602RO.docx 

RO 

nou nivel de complexitate, asigurând 

totodată flexibilitate pentru fermieri; 

Or. en 

 

Amendamentul  107 

Mairead McGuinness 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membre și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate, ceea 

ce ar conduce la întârzieri în 

implementarea strategiilor naționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  108 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și s-ar putea dovedi 

benefic, cu condiția să asigure o 

simplificare reală pentru agricultorii de pe 

teren, nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membre și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 
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astfel, un nou nivel de complexitate; noi constrângeri pentru statele membre sau 

fără a submina și caracterul comun al 

PAC, astfel, un nou nivel de complexitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  109 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului 

alimentar și al agriculturii, și acesta trebuie 

salutat, cu condiția să asigure o 

simplificare reală, nu doar la nivelul UE, ci 

și la nivelul statelor membre și la nivel 

regional și local, și flexibilitate pentru 

fermieri, garantând, totodată, ambiții mari 

în domeniul mediului, fără a adăuga noi 

constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  110 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membre și la nivel regional, și 
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flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

flexibilitate pentru fermieri, precum și ca 

obiectivele noii PAC să fie îndeplinite fără 

a adăuga noi constrângeri pentru statele 

membre și, astfel, un nou nivel de 

complexitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  111 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membre și la nivel regional, 

precum și o simplificare reală, flexibilitate 

și certitudine juridică pentru fermieri, fără 

a adăuga noi constrângeri pentru statele 

membre în implementarea sa și, astfel, un 

nou nivel de complexitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  112 

James Nicholson 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 
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statelor membru și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

statelor membru, la nivel regional și la 

nivelul fermelor, și flexibilitate pentru 

fermieri, fără a adăuga noi constrângeri 

pentru statele membre și, astfel, un nou 

nivel de complexitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  113 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga 

noi constrângeri pentru statele membre și, 

astfel, un nou nivel de complexitate; 

D. întrucât noul model de realizare a 

obiectivelor se află în centrul Comunicării 

Comisiei privind viitorul sectorului agricol 

și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, 

cu condiția să asigure o simplificare reală, 

nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul 

statelor membru și la nivel regional, și 

aplicabilitate flexibilă pentru fermieri, fără 

a adăuga noi constrângeri pentru statele 

membre și, astfel, un nou nivel de 

complexitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  114 

Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât viitoarea finanțare în 

cadrul PAC trebuie să fie legată de o 

clară valoare adăugată pentru societate, 

cum ar fi agricultura sustenabilă, 

performanțele în protecția mediului, 

acțiunile de combatere a schimbărilor 

climatice și în calitatea vieții animalelor, 
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astfel încât această parte a bugetului UE 

să poată fi justificată în fața 

contribuabililor europeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  115 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât un astfel de model nou de 

realizare ar trebui să asigure o relație 

directă între UE și agricultorii europeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  116 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât un astfel de model nou de 

realizare ar trebui să asigure o relație 

directă între UE și agricultorii europeni; 

Or. en 

 

Amendamentul  117 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât PAC trebuie să joace un 

rol important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 

producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute decât în restul 

economiei; 

E. întrucât PAC asigură un venit 

indispensabil pentru majoritatea 

agricultorilor, însă, în forma sa actuală, 

nu permite garantarea unor prețuri de 

vânzare ale produselor agricole mai mari 

decât costurile de producție ale 

fermierilor și, în ciuda concentrării și 

intensificării producției și a creșterii 

productivității, veniturile agricole sunt în 

continuare mai scăzute decât în restul 

economiei și întrucât în perioadele de 

criză numeroși agricultori produc în 

pierdere; 

Or. fr 

 

Amendamentul  118 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 

producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute decât în restul 

economiei; 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea volatilității 

prețurilor și a instabilității veniturilor 

agricole care, în ciuda concentrării, 

specializării și intensificării producției și în 

ciuda creșterii productivității, sunt în 

continuare mai scăzute decât în restul 

economiei, în special din cauza acaparării 

valorii adăugate create de către restul 

lanțului de distribuție a alimentelor, dar 

mai important este faptul că situația tinde 

să demonstreze că modelul bazat pe 

productivitate nu mai este adecvat în 

prezent, deoarece are rezultate economice 

slabe în ceea ce privește ocuparea forței 

de muncă și nu contribuie suficient la 

conservarea resurselor naturale și la 

combaterea încălzirii globale; 

Or. fr 
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Amendamentul  119 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 

producției și a creșterii productivității, 
sunt în continuare mai scăzute decât în 

restul economiei; 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care sunt în 

continuare mai scăzute decât în restul 

economiei; 

Or. en 

 

Amendamentul  120 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 

producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute decât în restul 

economiei; 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității prețurilor la sursă și a 

veniturilor agricole care, în ciuda 

concentrării și intensificării producției și a 

creșterii productivității, sunt în continuare 

mai scăzute decât în restul economiei; 

Or. es 

 

Amendamentul  121 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Elsi Katainen, Jens Rohde, Hilde Vautmans, Ulrike 

Müller 

 

Propunere de rezoluție 
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Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 

producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute decât în restul 

economiei; 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în întărirea competitivității 

sectorului și să permită depășirea stagnării 

și volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 

producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute decât în restul 

economiei; 

Or. en 

 

Amendamentul  122 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 

producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute decât în restul 

economiei; 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 

producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute decât în alte 

sectoare ale economiei, ceea ce afectează 

viabilitatea zonelor rurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  123 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 
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producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute decât în restul 

economiei; 

producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute decât în restul 

economiei și în comparație cu principalii 

competitori ai UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  124 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 

producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute decât în restul 

economiei; 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor producătorilor care, 

în ciuda concentrării și intensificării 

producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute în medie decât în 

restul economiei; 

Or. en 

 

Amendamentul  125 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 

producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute decât în restul 

economiei; 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol 

important în depășirea stagnării și 

volatilității veniturilor agricole care, în 

ciuda concentrării și intensificării 

producției și a creșterii productivității, sunt 

în continuare mai scăzute decât în restul 

economiei și în comparație cu principalii 

competitori ai UE; 

Or. en 
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Amendamentul  126 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât PAC trebuie să joace un 

rol important în asigurarea faptului că 

toți fermierii, inclusiv micii agricultori, 

care până în prezent nu au fost luați în 

considerare de PAC, primesc un venit din 

remunerații echitabil, încercând să creeze 

un model economic sustenabil care 

promovează economia locală și regională; 

acest fapt se va baza pe dezvoltarea unor 

lanțuri de aprovizionare scurte, pe 

stimularea funcțiilor ecosistemului 

agricol și pe respectarea limitele 

ecologice, asigurând astfel reziliența și 

productivitatea pe termen lung; 

Or. en 

 

Amendamentul  127 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât plățile directe conferă 

primul strat substanțial de stabilitate și o 

„plasă de siguranță” pentru veniturile 

fermelor, deoarece acestea reprezintă o a 

porțiune concretă din veniturile agricole 

anuale chiar până la 100 % din veniturile 

agricole în anumite regiuni și ar trebui să 

permită agricultorilor să concureze în 

condiții echitabile cu țările terțe; 

Or. en 
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Amendamentul  128 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât plățile directe conferă 

primul strat substanțial de stabilitate și o 

„plasă de siguranță” pentru veniturile 

fermelor, deoarece acestea reprezintă o a 

porțiune concretă din veniturile agricole 

anuale chiar până la 100 % din veniturile 

agricole în anumite regiuni și ar trebui să 

permită agricultorilor să concureze în 

condiții echitabile cu țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  129 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât concentrarea, 

intensificarea și sporirea productivității 

au condus, de asemenea, la efecte 

negative, precum pierderea de fermieri și 

abandonarea satelor, precum și afectarea 

mediului și a calității produselor; 

Or. es 

 

Amendamentul  130 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât actuala PAC a contribuit 

la creșterea dramatică a unor ferme agro-

industriale mari, fapt care a condus la o 

creștere a utilizării de pesticide și 

îngrășăminte, provocând și mai multă 

poluare a solului, apei și aerului; 

Or. en 

 

Amendamentul  131 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât noile lanțuri valorice 

rurale din bioeconomie pot oferi o 

creștere economică bună și un potențial 

mare de locuri de muncă pentru zonele 

rurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  132 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Eb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Eb. întrucât plățile directe trebuie să 

fie orientate mai mult către fermieri, 

pentru că ei sunt cei care contribuie la 

stabilitatea și viitorul regiunilor noastre 

rurale și cei care se confruntă cu riscuri 

economice de pe piață; 

Or. en 



 

PE619.267v01-00 60/156 AM\1148602RO.docx 

RO 

 

Amendamentul  133 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Eb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Eb. întrucât plățile directe trebuie să 

fie orientate mai mult către fermieri, 

pentru că ei sunt cei care contribuie la 

stabilitatea și viitorul regiunilor noastre 

rurale și cei care se confruntă cu riscuri 

economice de pe piață; 

Or. en 

 

Amendamentul  134 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât volatilitatea piețelor 

internaționale este condiționată de 

variabile — adesea cu caracter 

speculativ— care sunt incompatibile cu 

producția de alimente sănătoase și cu 

susținerea agriculturii la scară mică și 

medie și a unor venituri adecvate; 

Or. es 

 

Amendamentul  135 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, ca efect al fluctuațiilor 

prețurilor de pe piețele mondiale și 

incertitudinii cauzate de evoluțiile 

macroeconomice, politicile externe, 

crizele sanitare și fenomenele 

meteorologice extreme mai frecvente din 

UE; 

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, cauzată atât de o mai mare 

deschidere către piețele internaționale, de 

eliminarea instrumentelor de 

reglementare a OCP și de crizele sanitare, 

cât și de repetarea fenomenelor 

meteorologice extreme legate de 

schimbările climatice; 

Or. fr 

 

Amendamentul  136 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, ca efect al fluctuațiilor prețurilor 

de pe piețele mondiale și incertitudinii 

cauzate de evoluțiile macroeconomice, 

politicile externe, crizele sanitare și 

fenomenele meteorologice extreme mai 

frecvente din UE; 

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, ca efect al fluctuațiilor prețurilor 

de pe piețele mondiale și incertitudinii 

cauzate de evoluțiile macroeconomice, 

politicile externe, importurile din țările 

terțe, crizele sanitare și fenomenele 

meteorologice extreme mai frecvente din 

UE și întrucât aceste elemente diferite au 

dus la o prăbușire de lungă durată a 

prețurilor la principalele producții 

agricole, privându-i pe fermieri de 

veniturile lor legitime; 

Or. fr 

 

Amendamentul  137 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, ca efect al fluctuațiilor prețurilor 

de pe piețele mondiale și incertitudinii 

cauzate de evoluțiile macroeconomice, 

politicile externe, crizele sanitare și 

fenomenele meteorologice extreme mai 

frecvente din UE; 

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, ca efect al fluctuațiilor prețurilor 

de pe piețele mondiale și incertitudinii 

cauzate de evoluțiile macroeconomice, 

speculațiile de produse agricole la nivel 

mondial, prețurile fiind contractate din 

cauza supraproducției, politicile externe, 

orientarea crescândă spre export a 

producției UE, crizele sanitare și 

fenomenele meteorologice extreme din ce 

în ce mai frecvente din UE, pe măsură ce 

se instalează schimbările climatice; 

Or. en 

 

Amendamentul  138 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, ca efect al fluctuațiilor prețurilor 

de pe piețele mondiale și incertitudinii 

cauzate de evoluțiile macroeconomice, 

politicile externe, crizele sanitare și 

fenomenele meteorologice extreme mai 

frecvente din UE; 

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, ca efect al fluctuațiilor prețurilor 

de pe piețele mondiale și incertitudinii 

cauzate de evoluțiile macroeconomice, 

politicile externe, cum ar fi chestiunile 

comerciale, politice și diplomatice, crizele 

sanitare, schimbările climatice și 

fenomenele meteorologice extreme mai 

frecvente din UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  139 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, ca efect al fluctuațiilor prețurilor 

de pe piețele mondiale și incertitudinii 

cauzate de evoluțiile macroeconomice, 

politicile externe, crizele sanitare și 

fenomenele meteorologice extreme mai 

frecvente din UE; 

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, ca efect al fluctuațiilor prețurilor 

de pe piețele mondiale și incertitudinii 

cauzate de evoluțiile macroeconomice, 

politicile externe, crizele sanitare 

cantitățile în exces auto-generate într-o 

serie de sectoare europene și fenomenele 

meteorologice extreme mai frecvente din 

UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  140 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, ca efect al fluctuațiilor prețurilor 

de pe piețele mondiale și incertitudinii 

cauzate de evoluțiile macroeconomice, 

politicile externe, crizele sanitare și 

fenomenele meteorologice extreme mai 

frecvente din UE; 

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, ca efect al fluctuațiilor prețurilor 

de pe piețele mondiale și incertitudinii 

cauzate de evoluțiile macroeconomice, 

politicile externe, crizele sanitare și 

fenomenele meteorologice extreme mai 

frecvente legate de schimbările climatice; 

această instabilitate extremă impune 

introducerea unor instrumente 

anticiclice; 

Or. fr 

 

Amendamentul  141 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 



 

PE619.267v01-00 64/156 AM\1148602RO.docx 

RO 

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, ca efect al fluctuațiilor 

prețurilor de pe piețele mondiale și 

incertitudinii cauzate de evoluțiile 

macroeconomice, politicile externe, crizele 

sanitare și fenomenele meteorologice 

extreme mai frecvente din UE; 

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au 

confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor, care este legat de globalizarea 

agriculturii, fapt reflectat în fluctuațiile 
prețurilor de pe piețele mondiale și 

incertitudinii cauzate de evoluțiile 

macroeconomice, politicile externe, crizele 

sanitare și fenomenele meteorologice 

extreme mai frecvente din UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  142 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât agricultorii sunt conduși 

spre de faliment sau spre abandonarea 

producției, în special datorită faptului că 

nu realizează un venit un venit echitabil 

din munca realizată; 

Or. en 

 

Amendamentul  143 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Nuno 

Melo, Marijana Petir, Giovanni La Via 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât instrumentele specifice 

pentru sectoarele mediteraneene ar trebui 

să rămână în primul pilon; 

Or. en 
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Amendamentul  144 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât instrumentele specifice 

pentru sectoarele mediteraneene ar trebui 

să rămână în primul pilon; 

Or. en 

 

Amendamentul  145 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Angélique Delahaye, Vladimir Urutchev, 

Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech, Alberto Cirio 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât este esențial să se ofere 

instrumente flexibile și receptive pentru a 

ajuta sectoarele sensibile și strategice să 

facă față schimbărilor structurale, cum ar 

fi impactul potențial al Brexitului sau al 

acordurilor comerciale bilaterale 

încheiate cu principalii parteneri ai UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  146 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 Fa. subliniază că PAC trebuie să facă 

față acestor incertitudini în ceea ce 

privește aplicarea instrumentelor 

specifice, cum ar fi fondurile mutuale, 

observatoarele pieței și contractarea; 

Or. en 

 

Amendamentul  147 

Bronis Ropė 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât există încă diferențe 

semnificative între subvențiile oferite prin 

PAC agricultorilor din statele membre 

care au aderat la UE înainte de 2004 în 

comparație cu cele care au aderat după 

2004, în timp ce cerințele pentru 

agricultori sunt similare; 

Or. en 

 

Amendamentul  148 

Momchil Nekov, Paolo De Castro, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Michela 

Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât sectorul producției de 

alimente din UE a fost indirect principala 

victimă a sancțiunilor impuse de 

Federația Rusă, care au avut efecte 

directe, dar și secundare asupra 

producției alimentare și aprovizionării cu 

alimente în piața unică; 

Or. en 
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Amendamentul  149 

Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât agricultura este extrem de 

vulnerabilă la schimbările climatice, 

deoarece cultivarea pământului depinde 

în mod direct de condițiile climatice, cum 

ar fi precipitațiile și temperatura; 

Or. en 

 

Amendamentul  150 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fb. întrucât regiuni mai puțin 

favorizate, cum ar fi zonele montane, 

îndepărtate și ultraperiferice se află într-o 

poziție extrem de dezavantajată în ceea ce 

privește dezvoltarea socioeconomică, dar 

și din perspectiva îmbătrânirii populației 

și a depopulării; 

Or. en 

 

Amendamentul  151 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 Fb. întrucât piața internațională, care 

reprezintă un procent minim din 

producția agricolă europeană, are un 

impact mai decisiv asupra viitorului 

agricultorilor în Europa decât ajutoarele 

acordate prin PAC; 

Or. es 

 

Amendamentul  152 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Nuno 

Melo, Marijana Petir, Giovanni La Via 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fb. întrucât strategiile sectoriale 

pentru fructe și legume, vin și apicultură 

trebuie să rămână obligatorii pentru țările 

producătoare, iar caracteristicile specifice 

ale acestor instrumente și norme ar trebui 

menținute; 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fb. întrucât strategiile sectoriale 

pentru fructe și legume, vin și apicultură 

trebuie să rămână obligatorii pentru țările 

producătoare, iar caracteristicile specifice 

ale acestor instrumente și norme ar trebui 

păstrate; 

Or. en 
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Amendamentul  154 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fb. întrucât nivelul continuu ridicat de 

pierderi în cazul fermierilor (în medie cu 

aproximativ 100 pe zi) afectează impactul 

deosebit de negativ structura 

socioeconomică a comunităților și 

regiunilor rurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  155 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fc (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fc. întrucât strategiile pentru 

dezvoltarea acestor regiuni la nivel 

național, dar și la nivel european și 

macroregional, are potențialul de a oferi 

acestor regiuni un impuls pentru o 

dezvoltare mai mare și mai rapidă; 

Or. en 

 

Amendamentul  156 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fc (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fc. întrucât acest lucru reprezintă un 

eșec al politicii și nu este acceptabil; 

Or. en 

 

Amendamentul  157 

Hilde Vautmans, Pavel Telička, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil pentru 

agricultori în toate regiunile și statele 

membre, asigurând existența unei 

activități agricole pretutindeni în Uniune, 

inclusiv în zonele care se confruntă cu 

constrângeri naturale, prețuri abordabile 

pentru cetățeni și consumatori, precum și 

accesul la alimente de calitate foarte bună 

și alimentație sănătoasă, respectând în 

același timp angajamentele privind 

protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice, sănătatea 

animalelor și a plantelor și calitatea vieții 

animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  158 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre și prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 
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precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în 

același timp angajamentele privind 

protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice, sănătatea 

animalelor și a plantelor și calitatea vieții 

animalelor; 

precum și să se promoveze consumul de 

alimente de calitate, a căror origine este 

sigură, și alimentația sănătoasă, 

îmbunătățind în același timp accesul la 

aceste produse și respectând 

angajamentele privind durabilitatea 

socială și ecologică, combaterea 

schimbărilor climatice, sănătatea 

animalelor și a plantelor și calitatea vieții 

animalelor; 

Or. it 

 

Amendamentul  159 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil pentru cei 

care lucrează pământul, după cum 

prevede Articolul 39 din Tratatul de la 

Roma, în toate regiunile și statele membre, 

prețuri abordabile pentru cetățeni și 

consumatori, precum și accesul la alimente 

de calitate și alimentație sănătoasă, 

respectând în același timp angajamentele 

privind protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice, sănătatea 

animalelor și a plantelor și calitatea vieții 

animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  160 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Algirdas Saudargas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

condiții de concurență echitabile pentru 

toți agricultorii din statele membre, un 

standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  161 

Bronis Ropė, Ivari Padar, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Tunne Kelam, Indrek Tarand, Valdemar Tomaševski, Urmas Paet, Kaja Kallas, Yana 

Toom, Bogusław Liberadzki, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

condiții de concurență echitabile pentru 

toți agricultorii din statele membre, un 

standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  162 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil între toate 

regiunile și statele membre din perspectiva 

unei echități teritoriale, prețuri abordabile 

pentru cetățeni și consumatori, precum și 

accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă și sustenabilă, 

respectând în același timp angajamentele 

privind protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice, sănătatea 

animalelor și a plantelor și calitatea vieții 

animalelor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  163 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și calitatea 

vieții acestora și dezvoltarea echilibrată a 

teritoriilor rurale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  164 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 
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Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

echitabile pentru agricultori și abordabile 

pentru consumatori, precum și accesul la 

alimente de calitate și alimentație 

sănătoasă, respectând în același timp 

angajamentele privind protecția mediului, 

combaterea schimbărilor climatice, 

sănătatea animalelor și a plantelor și 

calitatea vieții animalelor și ecosisteme 

sănătoase; 

Or. en 

 

Amendamentul  165 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil pentru toți 

agricultorii în toate regiunile UE și statele 

membre, prețuri abordabile pentru cetățeni 

și consumatori, precum și accesul la 

alimente de calitate și alimentație 

sănătoasă, respectând în același timp 

angajamentele privind protecția mediului, 

combaterea schimbărilor climatice, 

sănătatea animalelor și a plantelor și 

calitatea vieții animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  166 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 
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Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în 

același timp angajamentele privind 

protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice, sănătatea 

animalelor și a plantelor și calitatea vieții 

animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sustenabilă și regimuri 

alimentare sănătoase, respectând în 

același timp angajamentele privind 

protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice, sănătatea 

animalelor și a plantelor și calitatea vieții 

animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  167 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, 

Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil pentru 

agricultori în toate regiunile și statele 

membre, prețuri abordabile pentru cetățeni 

și consumatori, precum și accesul la 

alimente de calitate și alimentație 

sănătoasă, respectând în același timp 

angajamentele privind protecția mediului, 

combaterea schimbărilor climatice, 

sănătatea animalelor și a plantelor și 

calitatea vieții animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  168 
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Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil pentru toți 

fermierii din Uniune, prețuri abordabile 

pentru cetățeni și consumatori, precum și 

accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

Or. it 

Amendamentul  169 

Laurenţiu Rebega 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil pentru toți 

fermierii din Uniunea Europeană, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

Or. ro 

 

 

Amendamentul  170 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 
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Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor, plantelor, 

a solului și calitatea vieții animalelor; 

Or. en 

Amendamentul  171 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente de calitate și 

alimentație sănătoasă, respectând în același 

timp angajamentele privind protecția 

mediului, combaterea schimbărilor 

climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

G. întrucât este esențial să se asigure 

un standard de viață echitabil în toate 

regiunile și statele membre, prețuri 

abordabile pentru cetățeni și consumatori, 

precum și accesul la alimente sustenabile 

și de calitate și la o alimentație sănătoasă, 

respectând în același timp angajamentele 

privind protecția mediului, combaterea 

schimbărilor climatice, și calitatea vieții 

animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  172 

Jean Arthuis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 Ga. întrucât PAC urmărește obiective 

inseparabile, de natură economică și 

ecologică și această dualitate trebuie 

menținută și chiar consolidată în cadrul 

reformei primului pilon și al 

instrumentului privind „înverzirea”, în 

favoarea unei tranziții către un model 

agricol european sustenabil și 

performant; 

Or. fr 

 

Amendamentul  173 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ga. întrucât prețurile presupus 

accesibile ale produselor agricole pentru 

consumatori sunt adesea legate de faptul 

că costurile externalizate, cum ar fi 

poluarea apelor subterane, nu sunt 

incluse și trebuie plătite de către public; 

Or. en 

 

Amendamentul  174 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ga. întrucât numărul agricultorilor în 

Europa este în scădere și întrucât nicio 

reformă a PAC din ultimii ani nu a 

permis inversarea acestei tendințe 

regretabile; 

Or. fr 
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Amendamentul  175 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Gb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Gb. întrucât criza economică afectează 

în mod grav zonele rurale și în special 

veniturile agricultorilor care produc în 

pierdere în mod recurent; 

Or. fr 

Amendamentul  176 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de 

ani, constituie un obstacol în calea 

reînnoirii generațiilor și împiedică 

accesul tinerilor fermieri la terenuri 

agricole, întrucât noii fermieri nu dețin 

drepturi și sunt astfel dezavantajați; 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil; 

Or. pt 

 

 

Amendamentul  177 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de 

ani, constituie un obstacol în calea 

reînnoirii generațiilor și împiedică accesul 

tinerilor fermieri la terenuri agricole, 

întrucât noii fermieri nu dețin drepturi și 

sunt astfel dezavantajați; 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat, mai echitabil și mai în 

măsură să recompenseze fermierii care 

furnizează niveluri mai ridicate de 

inovare, de calitate a producției, de 

valoare adăugată și de ocupare a forței de 

muncă, încurajând reînnoirea generațiilor 

și accesul tinerilor și noilor fermieri la 

terenuri agricole; 

Or. en 

 

Amendamentul  178 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece 

în multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de 

ani, constituie un obstacol în calea 

reînnoirii generațiilor și împiedică accesul 

tinerilor fermieri la terenuri agricole, 

întrucât noii fermieri nu dețin drepturi și 

sunt astfel dezavantajați; 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți simplu și actualizat, care reduce 

obstacolele legate de începerea cultivării 

agricole, cum ar fi prin plăți istorice și 

sprijină accesul tinerilor fermieri la 

terenuri agricole; 

Or. en 

 

Amendamentul  179 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece 

în multe state membre sistemul actual de 

H. întrucât este necesar un sistem 

echitabil de plăți, punând accentul, în 

special, pe reînnoirea generațiilor în 
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drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de 

ani, constituie un obstacol în calea 

reînnoirii generațiilor și împiedică 

accesul tinerilor fermieri la terenuri 

agricole, întrucât noii fermieri nu dețin 

drepturi și sunt astfel dezavantajați; 

contextul drepturilor la plată și oferirea 
de stimulente pentru achiziționarea de 

terenuri de către tinerii fermieri; 

Or. it 

 

Amendamentul  180 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați; 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece 

producătorii beneficiază de niveluri foarte 

diferite de sprijin pentru aceleași criterii 

în diferite state membre sau în cadrul 

acestora și, în multe state membre sistemul 

actual de drepturi se bazează pe valori de 

referință istorice, care datează de aproape 

20 de ani, constituie un obstacol în calea 

reînnoirii generațiilor și împiedică accesul 

tinerilor fermieri la terenuri agricole, 

întrucât noii fermieri nu dețin drepturi și 

astfel sunt dezavantajați; 

Or. en 

 

Amendamentul  181 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Algirdas Saudargas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul de drepturi se 
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drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați; 

bazează pe referințe istorice, care datează 

de aproape 20 de ani, constituie un 

obstacol în calea reînnoirii generațiilor și a 

accesului tinerilor fermieri la terenuri 

agricole, având în vedere că noii fermieri 

nu dețin drepturi și astfel sunt 

dezavantajați; 

Or. en 

 

Amendamentul  182 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați; 

H. întrucât este necesar un sistem de 

distribuție a plăților actualizat și mai 

echitabil, bazat pe un regim de 

recompensare a celor care îmbunătățesc 

calitatea și ocuparea forței de muncă, 

deoarece în multe state membre sistemul 

actual de drepturi se bazează pe valori de 

referință istorice, care datează de aproape 

20 de ani, constituie un obstacol în calea 

reînnoirii generațiilor și împiedică accesul 

tinerilor fermieri la terenuri agricole, 

întrucât noii fermieri nu dețin drepturi și 

sunt astfel dezavantajați; 

Or. it 

 

Amendamentul  183 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Indrek Tarand, Yana Toom, Urmas 

Paet, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de H. întrucât este necesar un sistem de 
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plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați; 

plăți actualizat și echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul de drepturi se 

bazează pe referințe istorice, care datează 

de aproape 20 de ani, constituie un 

obstacol în calea reînnoirii generațiilor și a 

accesului tinerilor fermieri la terenuri 

agricole, având în vedere că noii fermieri 

nu dețin drepturi și astfel sunt 

dezavantajați; 

Or. en 

 

Amendamentul  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați; 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat în mod treptat și mai 

echitabil, care să țină seama de investițiile 

pe termen lung și de modelul economic al 

fermierilor în cauză, deoarece în multe 

state membre sistemul actual de drepturi se 

bazează pe valori de referință istorice, care 

datează de aproape 20 de ani, constituie un 

obstacol în calea reînnoirii generațiilor și 

împiedică accesul tinerilor fermieri la 

terenuri agricole, întrucât noii fermieri nu 

dețin drepturi și astfel sunt dezavantajați; 

Or. en 

 

Amendamentul  185 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece 

H. întrucât trebuie adusă o mai mare 

echitate și legitimitate în sistemul de plăți 
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în multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați; 

actual, deoarece în multe state membre 

sistemul actual de drepturi se bazează pe 

valori de referință istorice, care datează de 

aproape 20 de ani, constituie un obstacol în 

calea reînnoirii generațiilor și împiedică 

accesul tinerilor fermieri la terenuri 

agricole, întrucât noii fermieri nu dețin 

drepturi și sunt astfel dezavantajați; 

Or. fr 

 

Amendamentul  186 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați; 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole – acesta fiind, 

în special, cazul tinerelor femei fermier – 
întrucât noii fermieri nu dețin drepturi și 

sunt astfel dezavantajați; 

Or. es 

 

Amendamentul  187 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 
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drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați; 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani 

și în sine nu reflectau cu adevărat 

nivelurile de producție din acea perioadă, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și astfel sunt 

dezavantajați; 

Or. en 

Amendamentul  188 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați; 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează parțial pe valori de 

referință istorice, care datează de aproape 

20 de ani, constituie un obstacol în calea 

reînnoirii generațiilor și împiedică accesul 

tinerilor fermieri la terenuri agricole, 

întrucât noii fermieri nu dețin drepturi și 

sunt astfel dezavantajați; 

Or. nl 

 

 

Amendamentul  189 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai simplu, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 
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istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați; 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați; 

Or. en 

 

Amendamentul  190 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați; 

H. întrucât este necesar un sistem de 

plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în 

multe state membre sistemul actual de 

drepturi se bazează pe valori de referință 

istorice, care datează de aproape 20 de ani, 

constituie un obstacol în calea reînnoirii 

generațiilor și împiedică accesul tinerilor 

fermieri la terenuri agricole, întrucât noii 

fermieri nu dețin drepturi și sunt astfel 

dezavantajați, mai ales dacă nu provin 

dintr-un mediu agricol; 

Or. fr 

 

Amendamentul  191 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât veniturile medii ale 

exploatațiilor agricole sunt mai mici decât 

venitul mediu pentru alte sectoare și 

activități în UE; 

Or. hr 
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Amendamentul  192 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât consolidarea, în 

continuare, a sarcinilor de mediu ale PAC 

face ca modelul actual de distribuire a 

plăților directe între statele membre să fie 

irelevant și învechit, iar suprafața 

terenului agricol măsoară cel mai bine 

amploarea cererilor și a provocărilor cu 

care se confruntă agricultorii în legătură 

cu o PAC modernizată; 

Or. pl 

 

 

Amendamentul  193 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât aceste abuzuri, care sunt 

rezultatul reformelor neadecvate ale PAC, 

nu ar trebui în niciun caz să fie folosite ca 

pretext pentru a reduce plățile directe, ci, 

dimpotrivă, ar trebui să încurajeze 

recuplarea ajutoarelor; 

Or. fr 

Amendamentul  194 

Beata Gosiewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 Ha. întrucât consolidarea, în 

continuare, a sarcinilor de mediu ale PAC 

face ca modelul actual de distribuire a 

plăților directe între statele membre să fie 

irelevant și învechit, iar suprafața 

terenului agricol măsoară cel mai bine 

amploarea cererilor și a provocărilor cu 

care se confruntă agricultorii în legătură 

cu o PAC modernizată; 

Or. pl 

 

 

Amendamentul  195 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât penuria de forță de muncă 

în agricultură este un factor care 

limitează dezvoltarea sectorului agricol; 

Or. en 

 

Amendamentul  196 

Jens Rohde, Jan Huitema, Ulrike Müller, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât model unic nu 

funcționează; întrucât este nevoie de un 

sistem actualizat și mai echitabil de plăți; 

Or. en 

 

Amendamentul  197 

Thomas Waitz 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât există discrepanțe 

inechitabile între nivelurile plăților PAC 

din vestul și centrul/estul Europei; 

Or. en 

 

Amendamentul  198 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel 

Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât nivelul scăzut al unor 

pensii împiedică și mai mult reînnoirea 

generațiilor; 

Or. es 

 

Amendamentul  199 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Hb. întrucât dreptul Uniunii 

recunoaște conceptele de „tineri fermieri” 

și „fermieri care își încep activitatea 

agricolă”; 

Or. hr 
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Amendamentul  200 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hc (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Hc. întrucât nu au fost create până în 

prezent sub-programe tematice privind 

„Femeile din zonele rurale”, iar 

participarea femeilor la folosirea 

instrumentelor disponibile în programele 

de dezvoltare rurală până în 2014 a fost 

regretabil de scăzută; 

Or. hr 

 

Amendamentul  201 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hd (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Hd. întrucât actuala PAC nu dispune 

de instrumentele necesare pentru a 

garanta un venit decent, care să 

favorizeze o viață demnă pentru 

agricultorii în vârstă; 

Or. hr 

 

Amendamentul  202 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul He (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 He. întrucât nu există instrumente 

adecvate pentru a încuraja transmiterea 

întreprinderilor de la fermierii aparținând 

generației mai în vârstă la fermierii din 
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generația mai tânără; 

Or. hr 

 

Amendamentul  203 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hf (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Hf. întrucât din cei 6,1 milioane de 

participanți la activitățile de formare, 

doar 28% au fost femei; 

Or. hr 

 

Amendamentul  204 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hg (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Hg. întrucât 19% din beneficiarii 

investițiilor în active fizice în exploatațiile 

agricole pentru modernizare au fost 

femei, la fel ca și 33% din beneficiarii 

măsurilor de diversificare; 

Or. hr 

 

Amendamentul  205 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hh (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Hh. întrucât, în ceea ce privește 
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locurile de muncă create ca rezultat al 

măsurilor din cadrul axei 3 (diversificarea 

economiei în zonele rurale), doar 38% din 

beneficiari au fost femei; 

Or. hr 

 

Amendamentul  206 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi 

provocări, cum ar fi intensificarea 

comerțului internațional, necesită condiții 

echitabile și sustenabile pentru schimbul 
de bunuri și servicii la nivel mondial, în 

cadrul OMC și în conformitate cu 

dispozițiile UE existente în materie de 

standarde sociale, economice și de mediu, 

care ar trebui promovate; 

I. întrucât înmulțirea tratatelor de 

liber schimb sub presiunea UE și 

împotriva voinței agricultorilor și a 

popoarelor, creează o concurență neloială 

față de producătorii agricoli din țările 

membre. Această situație trebuie să 

înceteze urgent, deoarece cea mai mare 

parte a produselor importate în cadrul 

acordurilor de liber schimb nu respectă 
dispozițiile UE existente în materie de 

standarde sociale, economice și de mediu, 

care ar trebui promovate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  207 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi 

provocări, cum ar fi intensificarea 

comerțului internațional, necesită condiții 

echitabile și sustenabile pentru schimbul 

de bunuri și servicii la nivel mondial, în 

cadrul OMC și în conformitate cu 

dispozițiile UE existente în materie de 

I. întrucât intensificarea comerțului 

internațional, în contextul apariției unor 

provocări în materie de mediu și climă la 

nivel mondial, necesită o adaptare a 

regulilor comerțului internațional, care să 

permită stabilirea de condiții echitabile și 

sustenabile în schimburile de bunuri și 
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standarde sociale, economice și de mediu, 

care ar trebui promovate; 

servicii, în conformitate cu dispozițiile UE 

existente în materie de standarde sociale, 

economice, de mediu și sanitare, care ar 

trebui promovate; întrucât aceste 

standarde trebuie să fie promovate la 

nivel mondial, în special în cadrul OMC; 

Or. fr 

 

Amendamentul  208 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, necesită condiții echitabile 

și sustenabile pentru schimbul de bunuri 

și servicii la nivel mondial, în cadrul OMC 

și în conformitate cu dispozițiile UE 

existente în materie de standarde sociale, 

economice și de mediu, care ar trebui 

promovate; 

I. întrucât apariția unor provocări 

generate de piața mondială necesită o 

politică agricolă care să țină seama de 

asigurarea unor condiții durabile și 

pentru întreprinderile care vizează 

această piață, în cadrul OMC și protejând 

standardele existente sociale, economice și 

de mediu ale UE, care ar trebui să fie 

promovate și pe care ar trebui să se pună 

accentul în termeni de reciprocitate cu 

țările terțe; 

Or. it 

 

Amendamentul  209 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, necesită condiții echitabile și 

sustenabile pentru schimbul de bunuri și 

servicii la nivel mondial, în cadrul OMC și 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi schimbările climatice, protecția 

apei, lipsa terenurilor agricole și 

degradarea solului înseamnă că 

intensificarea comerțului internațional 
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în conformitate cu dispozițiile UE existente 

în materie de standarde sociale, economice 

și de mediu, care ar trebui promovate; 

trebuie să fie gestionată într-un mod 

sustenabil și echitabil și că condițiile 

necesare echitabile și sustenabile pentru 

schimbul de bunuri și servicii la nivel 

mondial, în cadrul OMC și în conformitate 

cu dispozițiile UE existente în materie de 

standarde sociale, economice și de mediu 

ar trebui promovate în continuare; 

Or. en 

 

Amendamentul  210 

Jørn Dohrmann 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi 

provocări, cum ar fi intensificarea 

comerțului internațional, necesită condiții 

echitabile și sustenabile pentru schimbul de 

bunuri și servicii la nivel mondial, în 

cadrul OMC și în conformitate cu 

dispozițiile UE existente în materie de 

standarde sociale, economice și de mediu, 

care ar trebui promovate; 

I. întrucât apar noi posibilități și 

provocări pentru agricultura europeană, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, și, prin urmare, necesitatea 

unor condiții echitabile și sustenabile 

pentru schimbul de bunuri și servicii la 

nivel mondial, în cadrul OMC și în 

conformitate cu dispozițiile UE existente în 

materie de standarde sociale, economice și 

de mediu, care ar trebui promovate; 

Or. en 

 

Amendamentul  211 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi 

provocări, cum ar fi intensificarea 

comerțului internațional, necesită condiții 

echitabile și sustenabile pentru schimbul de 

bunuri și servicii la nivel mondial, în 

I. întrucât direcția politicilor 

agricole, cum ar fi intensificarea 

comerțului internațional, a avut efecte 

negative asupra veniturilor fermelor și a 

condițiilor echitabile și sustenabile pentru 
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cadrul OMC și în conformitate cu 

dispozițiile UE existente în materie de 

standarde sociale, economice și de mediu, 

care ar trebui promovate; 

schimbul de bunuri și servicii la nivel 

mondial, în cadrul OMC și în conformitate 

cu dispozițiile UE existente în materie de 

standarde sociale, economice și de mediu, 

care ar trebui promovate; 

Or. en 

 

Amendamentul  212 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi 

provocări, cum ar fi intensificarea 
comerțului internațional, necesită condiții 

echitabile și sustenabile pentru schimbul de 

bunuri și servicii la nivel mondial, în 

cadrul OMC și în conformitate cu 

dispozițiile UE existente în materie de 

standarde sociale, economice și de mediu, 

care ar trebui promovate; 

I. întrucât apariția unei intensificări a 

comerțului internațional necesită condiții 

echitabile și sustenabile pentru schimbul la 

nivel mondial de bunuri și servicii în 

cadrul OMC; importurile și exporturile 

UE ar trebui să fie condiționate de 

respectarea standardelor sociale, 

economice și de mediu ale UE, care ar 

trebui promovate; 

Or. en 

 

Amendamentul  213 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Pavel Telička, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Elsi 

Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, necesită condiții echitabile și 

sustenabile pentru schimbul de bunuri și 

servicii la nivel mondial, în cadrul OMC și 

în conformitate cu dispozițiile UE existente 

în materie de standarde sociale, economice 

I. întrucât apariția unor noi provocări 

și posibilități, cum ar fi intensificarea 

comerțului internațional, necesită condiții 

echitabile și sustenabile pentru schimbul de 

bunuri și servicii la nivel mondial, în 

cadrul OMC și în conformitate cu 

dispozițiile UE existente în materie de 
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și de mediu, care ar trebui promovate; standarde sociale, economice și de mediu, 

sanitare și fitosanitare, precum și 

standarde de calitate a vieții animalelor, 

care ar trebui promovate, în vederea 

creării unui mediu concurențial echitabil 

real în interiorul și în afara UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  214 

Bronis Ropė 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, necesită condiții echitabile și 

sustenabile pentru schimbul de bunuri și 

servicii la nivel mondial, în cadrul OMC și 

în conformitate cu dispozițiile UE existente 

în materie de standarde sociale, economice 

și de mediu, care ar trebui promovate; 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, necesită condiții echitabile și 

sustenabile pentru schimbul de bunuri și 

servicii la nivel mondial, în cadrul OMC și 

în conformitate cu cele mai ridicate 

standarde sociale, economice și de mediu 

ale UE, prevăzute de dreptul UE sau cu 

standarde mai ridicate, acolo unde există, 

și întrucât respectarea unor standarde 

ridicate ar trebui promovată la nivel 

mondial; 

Or. lt 

Amendamentul  215 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, 

Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, necesită condiții echitabile și 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, necesită un mediu 
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sustenabile pentru schimbul de bunuri și 

servicii la nivel mondial, în cadrul OMC și 

în conformitate cu dispozițiile UE existente 

în materie de standarde sociale, economice 

și de mediu, care ar trebui promovate; 

concurențial bazat pe condiții echitabile și 

sustenabile pentru schimbul de bunuri și 

servicii la nivel mondial, precum și 

mecanisme reînnoite și eficiente de 

apărare comercială, în cadrul OMC și în 

conformitate cu dispozițiile UE existente în 

materie de standarde sociale, economice și 

de mediu, care ar trebui promovate; 

Or. en 

 

Amendamentul  216 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, necesită condiții echitabile și 

sustenabile pentru schimbul de bunuri și 

servicii la nivel mondial, în cadrul OMC și 

în conformitate cu dispozițiile UE existente 

în materie de standarde sociale, economice 

și de mediu, care ar trebui promovate; 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional și creșterea importurilor fără 

taxe vamale în UE provenite din țări terțe, 

necesită condiții echitabile și sustenabile 

pentru schimbul de bunuri și servicii la 

nivel mondial, în cadrul OMC și în 

conformitate cu dispozițiile UE existente în 

materie de standarde sociale, economice și 

de mediu, care ar trebui promovate; 

Or. en 

 

Amendamentul  217 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, necesită condiții echitabile și 

sustenabile pentru schimbul de bunuri și 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, necesită condiții echitabile și 

sustenabile pentru schimbul de bunuri și 
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servicii la nivel mondial, în cadrul OMC și 

în conformitate cu dispozițiile UE existente 

în materie de standarde sociale, economice 

și de mediu, care ar trebui promovate; 

servicii la nivel mondial, ceea ce nu este 

posibil în cadrul OMC și în conformitate 

cu dispozițiile UE existente în materie de 

standarde sociale, economice și de mediu, 

care ar trebui promovate; 

Or. es 

 

Amendamentul  218 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, necesită condiții echitabile și 

sustenabile pentru schimbul de bunuri și 

servicii la nivel mondial, în cadrul OMC și 

în conformitate cu dispozițiile UE existente 

în materie de standarde sociale, economice 

și de mediu, care ar trebui promovate; 

I. întrucât apariția unor noi provocări, 

cum ar fi intensificarea comerțului 

internațional, necesită condiții echitabile și 

sustenabile pentru schimbul de bunuri și 

servicii la nivel mondial, în cadrul OMC și 

în conformitate cu dispozițiile UE existente 

în materie de standarde sociale, economice 

și de mediu, care ar trebui promovate, 

păstrând în același timp consumatorii 

europeni prin asigurarea standardelor 

europene în acordurile comerciale pentru 

mărfurile importate și susținerea unui 

ajutor cuplat facultativ limitat ca fiind 

conform „cutiei verzi” a WTO; 

Or. en 

 

Amendamentul  219 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ia (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ia. întrucât, în contextul impasului 

negocierilor Rundei de la Doha, Uniunea 

Europeană ar trebui să examineze cauzele 

reale ale acestui eșec al 
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multilateralismului și să analizeze dacă 

noțiunea de decuplare a plăților directe, 

pe care numai Uniunea o respectă la nivel 

mondial, mai reprezintă o opțiune bună; 

Or. fr 

 

Amendamentul  220 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ia (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ia. întrucât agricultura europeană 

trebuie să joace un rol special în 

menținerea structurii comunităților rurale 

și să garanteze securitatea alimentară în 

Europa, iar sectoarele agricole europene 

sensibile nu ar trebui, prin urmare, în 

niciun caz să devină moneda de schimb 

pentru alte sectoare din viitoarele 

acorduri comerciale internaționale; 

Or. en 

Amendamentul  221 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ia (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ia. întrucât acordurile de liber 

schimb, care au subminat suveranitatea 

statelor, în special suveranitatea 

alimentară, și i-au eliminat pe fermierii 

locali de pe propriile piețe, au contribuit 

la crearea de inegalități și la sărăcie; 

Or. pt 
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Amendamentul  222 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia 

Ribeiro, Alberto Cirio, Francis Zammit Dimech, Nuno Melo, Angélique Delahaye, 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ia (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ia. întrucât aplicarea cadrului PAC în 

regiunile ultraperiferice ar trebui să 

analizeze în întregime domeniul de 

aplicare al articolului 349 din TFUE, care 

ar trebui utilizat pe deplin; 

Or. en 

 

Amendamentul  223 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ia (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ia. întrucât aplicarea cadrului PAC în 

regiunile ultraperiferice ar trebui să 

analizeze în întregime domeniul de 

aplicare al articolului 349 din TFUE, care 

ar trebui utilizat pe deplin; 

Or. en 

 

Amendamentul  224 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ib (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ib. întrucât Grupul operativ lansat de 

Comisie pentru zonele rurale din Africa 

poate oferi Uniunii Europene 

oportunitatea de a reflecta asupra 
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cauzelor reale ale migrației și asupra 

soluțiilor pentru dezvoltarea agriculturii 

și autonomia alimentară a țărilor care nu 

reușesc să asigure hrana pentru o parte a 

populației lor, care este obligată să se 

mute în altă parte în căutarea unui viitor 

mai bun; 

Or. fr 

 

Amendamentul  225 

Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ib (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ib. întrucât circa 80 % din proteinele 

necesare din UE sunt importate din țări 

terțe și întrucât nu s-au întreprins nici pe 

departe măsuri suficiente pentru a pune 

în aplicare o strategie privind proteinele 

în cadrul PAC; 

Or. de 

 

Amendamentul  226 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii 

de informare și educare agricolă la 

nivelul UE; 

J. întrucât cercetarea și inovarea sunt 

necesare pentru a stabili un nou model 

agricol european bazat pe agroecologie; 
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Or. es 

 

Amendamentul  227 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare în ceea ce privește 

produsele, procesele și inovarea socială 

trebuie salutat, cercetarea trebuie să se 

axeze pe tranziția către sisteme de ferme 

sustenabile și trebuie să se depună mai 

multe eforturi pentru transpunerea 

rezultatelor cercetării în practica agricolă, 

facilitată prin servicii de informare și 

educare agricolă independente, 

transparente, finanțate în mod suficient 

din fonduri publice în toate regiunile și 

statele membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  228 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi mai întâi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, îndeosebi în găsirea de 

alternative viabile pentru unele metode, 

facilitată prin servicii de informare și 

educare agricolă la nivelul UE și, în al 

doilea rând, în îmbunătățirea nivelului 
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scăzut al opiniei publice privind noile 

tehnologii și metode; 

Or. en 

 

Amendamentul  229 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă și forestieră sustenabilă 

și să promoveze o abordare cu mai mulți 

actori, în care fermierii sunt în centrul 

acesteia, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul UE 

și prin schimb de cunoștințe și servicii de 

formare; 

Or. en 

 

Amendamentul  230 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare facilitat de servicii 

de informare și educare agricolă la 

nivelul UE legate de inovare în ceea ce 

privește atât produsele, cât și procesele 

trebuie salutat, trebuie să se depună mai 

multe eforturi pentru transpunerea 

rezultatelor cercetării în practica agricolă, 
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UE; plasând fermierii în centrul acesteia și 
prin schimburi de cunoștințe și servicii de 

formare la nivelul statelor membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  231 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, 

Karin Kadenbach, Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, și să promoveze o 

abordare cu mai mulți actori, în care 

fermierii sunt în centrul acesteia, facilitată 

prin servicii de informare și educare 

agricolă la nivelul UE și prin schimburi de 

cunoștințe și servicii de formare; 

Or. en 

 

Amendamentul  232 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

promovarea unei abordări cu mai mulți 

actori și pentru transpunerea rezultatelor 
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informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

cercetării în practica agricolă, facilitată 

prin servicii de informare și educare 

agricolă la nivelul UE, precum și prin 

programe de consiliere și formare; 

Or. en 

 

Amendamentul  233 

Georgios Epitideios 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Ι. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

Ι. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE, pentru a contribui la dezvoltare și a fi 

acceptată de state; 

Or. el 

Amendamentul  234 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană, Michel 

Dantin 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

dezvoltarea capacității și infrastructurii de 

cercetare necesare pentru transpunerea 

rezultatelor cercetării în practica agricolă, 

facilitată prin servicii de informare și 
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educare agricolă la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  235 

Paul Brannen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele, care permite economisirea 

resurselor, trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă și forestieră, în special 

incluzând agrosilvicultura, facilitată prin 

servicii de informare și educare agricolă la 

nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  236 

Bas Belder 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin sprijin 

adecvat, stimulente și servicii de informare 

și educare agricolă la nivelul UE; 

Or. en 
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Amendamentul  237 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Fredrick Federley 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă și în servicii facilitate de 

informare și educare agricolă publice și 

private în întreaga UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  238 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele care permit 

economisirea de resurse, cât și procesele, 

trebuie salutat, trebuie să se depună mai 

multe eforturi pentru transpunerea 

rezultatelor cercetării în practica agricolă, 

facilitată prin servicii de informare și 

educare agricolă la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  239 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica alimentară și agricolă, facilitată 

prin servicii de informare și educare 

agricolă la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  240 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica agricolă, facilitată prin servicii de 

informare și educare agricolă la nivelul 

UE; 

J. întrucât, deși accentul pus pe 

cercetare și dezvoltare legate de inovare în 

ceea ce privește atât produsele, cât și 

procesele trebuie salutat, trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru 

transpunerea rezultatelor cercetării în 

practica alimentară și agricolă, facilitată 

prin servicii de informare și educare 

agricolă la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  241 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ja (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 Ja. întrucât ar trebui acordată o 

atenție deosebită în sistemul de consiliere 

agricolă (FAS) și în parteneriatul 

european pentru inovare (PEI) pentru a 

încuraja alternativele la pesticide, în 

special acceptarea celor opt principii de 

gestionare integrată a dăunătorilor 

(IPM), pentru a reduce dependența de 

pesticide și a se îndrepta către un viitor 

fără pesticide; 

Or. en 

 

Amendamentul  242 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ja (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ja. întrucât digitalizarea, TIC, 

tehnologia de detectare de la distanță și 

prin satelit vor stimula eficiența fermelor 

și vor reduce costurile și impacturile 

legate de climă, trebuie depuse mai multe 

eforturi pentru a încuraja fermele să se 

diversifice și să reducă deficitul actual de 

investiții în agricultură, având în vedere 

nivelul relativ scăzut de absorbție a noilor 

tehnologii din agricultură, care sunt 

distribuite inegal la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  243 

Michel Dantin 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ja (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ja. întrucât sectorul agroalimentar și 

bioeconomia trebuie să devină priorități 
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în cel de-al 9-lea program-cadru pentru 

cercetare, punând accentul pe siguranța 

alimentară și sanitară, agronomie și 

agricultura sustenabilă și dezvoltând 

infrastructura și capacitatea de cercetare 

necesare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  244 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, 

Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ja (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ja. întrucât PAC a integrat treptat 

obiective de mediu garantând că normele 

sale sunt compatibile cu cerințele de 

mediu prevăzute în legislația Uniunii, iar 

fermierii le respectă și promovează 

practici agricole sustenabile care 

protejează mediul și biodiversitatea; 

Or. en 

Amendamentul  245 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ja (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ja. întrucât Organizația Națiunilor 

Unite pentru Alimentație și Agricultură 

consideră creșterea intensivă a animalelor 

produce aproape o cincime din emisiile de 

gaze cu efect de seră, și întrucât o 

reducere drastică a numărului de animale 

este, prin urmare, necesară pentru a 

putea combate schimbările climatice în 
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mod adecvat; 

Or. nl 

 

 

Amendamentul  246 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ja (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ja. întrucât investițiile directe de 

sprijin ar trebui să fie mai bine orientate 

către necesitățile duble de performanțe 

economice și de mediu și să țină seama de 

necesitățile fermelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  247 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ja (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ja. întrucât investițiile directe de 

sprijin ar trebui să fie mai bine orientate 

către necesitățile duble de performanțe 

economice și de mediu și să țină seama de 

necesitățile fermelor; 

Or. en 

Amendamentul  248 

Franc Bogovič 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ja (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ja. întrucât există inițiative precum 

„Acțiunea UE pentru satele inteligente”; 

Or. sl 

 

 

Amendamentul  249 

Michel Dantin 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Jb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Jb. întrucât Uniunea Europeană a 

dezvoltat o serie de programe spațiale 

(EGNOS și Galileo) și de observare a 

Pământului (Copernicus), al căror 

potențial în ceea ce privește monitorizarea 

punerii în aplicare a PAC și în ceea ce 

privește tranziția agriculturii europene 

către agricultura de precizie și către dublă 

performanța ecologică și economică a 

fermelor ar trebui exploatat la maximum; 

Or. fr 

 

Amendamentul  250 

Richard Ashworth 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Jb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Jb. întrucât cea mai mare parte a 

cercetării în domeniul biotehnologiei se 

află în afara UE, unde se axează în 

general pe aspecte agro-economice care 

nu sunt pertinente pentru sectorul UE, 

ducând la pierderi potențiale în investiții 

și concentrare; 
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Or. en 

 

Amendamentul  251 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Jb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Jb. având în vedere că cercetarea 

participativă ascendentă între cercetători 

și fermieri și schimburile eficace inter 

pares au fost amplificate prin 

parteneriatele pentru inovare ale UE 

(PEI), acestea ar trebui intensificate în 

continuare; 

Or. en 

Amendamentul  252 

Franc Bogovič 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Jb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Jb. întrucât sprijinirea inovației și a 

noilor tehnologii din agricultură este un 

element-cheie pentru consolidarea unei 

agriculturi durabile și păstrarea 

așezărilor umane în zonele rurale; 

Or. sl 

 

 

Amendamentul  253 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Jc (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Jc. întrucât valorificarea și 

încurajarea proceselor naturale pentru a 

stimula productivitatea și rezistența ar 

putea micșora costurile de producție 

bazate pe realitățile curente; 

Or. en 

 

Amendamentul  254 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate să 

contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

acordurile internaționale, cum ar fi 

Acordul de la Paris și ODD ale ONU; 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să joace un rol mai 

important în atingerea obiectivelor de 

mediu și climatice ale UE prevăzute în 

acordurile internaționale, cum ar fi 

COP21 și ODD ale ONU, în special prin 

obținerea de rezultate, îmbunătățirea 

biodiversității, precum și acțiuni legate de 

schimbările climatice și poluarea aerului, 

solului și apei; 

Or. en 

 

Amendamentul  255 

Paul Brannen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate să 

contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

K. întrucât îmbunătățirea gestiunii în 

raport cu practica standard din sectorul 

agricol, din cel alimentar și din sectorul 

forestier trebuie să fie stimulate pentru a 

contribui în continuare la realizarea 
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acordurile internaționale, cum ar fi 

Acordul de la Paris și ODD ale ONU; 

obiectivelor UE privind protecția mediului, 

calitatea de viață a animalelor și 

obiectivele UE în domeniul climei stabilite 

în acordurile internaționale, cum ar fi 

COP21 și ODD ale ONU; în același timp, 

trebuie să fie aplicat principiul 

„poluatorul plătește” 

Or. en 

 

Amendamentul  256 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate să 

contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

acordurile internaționale, cum ar fi Acordul 

de la Paris și ODD ale ONU; 

K. întrucât există o contradicție în 

insistența asupra faptului că sectorul 

agricol și cel alimentar trebuie să 

contribuie în continuare la obiectivele UE 

privind protecția mediului și combaterea 

schimbărilor climatice, astfel cum este 

prevăzut în acordurile internaționale, cum 

ar fi Acordul de la Paris și obiectivele 

ODD ale ONU, urmărind în același timp 

încheierea unor acorduri comerciale cu 

țări care nu respectă aceleași norme; 

Or. en 

 

Amendamentul  257 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski, Jarosław 

Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate să 

contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

K. întrucât sectorul agricol și alimentar 

ar trebui să continue să contribuie la 

realizarea obiectivelor UE privind protecția 

mediului și acțiunile în domeniul climei; 
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și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

acordurile internaționale, cum ar fi 

Acordul de la Paris și ODD ale ONU; 

Or. en 

 

Amendamentul  258 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate să 

contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

acordurile internaționale, cum ar fi Acordul 

de la Paris și ODD ale ONU; 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie orientate către un 

model al micilor exploatații agricole, care 
să contribuie la realizarea obiectivelor UE 

privind protecția mediului și acțiunile în 

domeniul climei stabilite în acordurile 

internaționale, cum ar fi Acordul de la 

Paris și ODD ale ONU; 

Or. es 

 

Amendamentul  259 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate să 

contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

acordurile internaționale, cum ar fi Acordul 

de la Paris și ODD ale ONU; 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie, de acum înainte, să fie 

remunerate pentru protecția mediului și 

pentru măsurile pentru realizarea 

obiectivelor UE în domeniul climei în 

acordurile internaționale, cum ar fi Acordul 

de la Paris și ODD ale ONU; 

Or. en 
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Amendamentul  260 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate să 

contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

acordurile internaționale, cum ar fi Acordul 

de la Paris și ODD ale ONU; 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate, inclusiv 

prin diminuarea obstacolelor și reducerea 

poverilor administrative și de 

reglementare, să contribuie în continuare 

la realizarea obiectivelor UE privind 

protecția mediului și acțiunile în domeniul 

climei stabilite în acordurile internaționale, 

cum ar fi Acordul de la Paris și ODD ale 

ONU; 

Or. en 

 

Amendamentul  261 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate să 

contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

acordurile internaționale, cum ar fi Acordul 

de la Paris și ODD ale ONU; 

K. întrucât sectorul agricol, cel 

alimentar și cel forestier trebuie să fie 

stimulate să contribuie în continuare la 

realizarea obiectivelor UE privind protecția 

mediului și acțiunile în domeniul climei 

stabilite în acordurile internaționale, cum 

ar fi Acordul de la Paris și ODD ale ONU; 

Or. en 

 

Amendamentul  262 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate să 

contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

acordurile internaționale, cum ar fi Acordul 

de la Paris și ODD ale ONU; 

K. întrucât sectoarele competitive 

agricol și alimentar trebuie să fie stimulate 

să contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

acordurile internaționale, cum ar fi Acordul 

de la Paris și ODD ale ONU; 

Or. en 

 

Amendamentul  263 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate să 

contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

acordurile internaționale, cum ar fi Acordul 

de la Paris și ODD ale ONU; 

K. întrucât sectoarele competitive 

agricol și alimentar trebuie să fie stimulate 

să contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

acordurile internaționale, cum ar fi Acordul 

de la Paris și ODD ale ONU; 

Or. en 

 

Amendamentul  264 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate să 

contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor UE privind protecția mediului 

și acțiunile în domeniul climei stabilite în 

acordurile internaționale, cum ar fi 

Acordul de la Paris și ODD ale ONU; 

K. întrucât sectorul agricol și cel 

alimentar trebuie să fie stimulate să 

contribuie în continuare la realizarea 

obiectivelor privind protecția mediului și 

acțiunile în domeniul climei; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  265 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ka (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ka. întrucât agricultorii trebuie să fie 

remunerați pentru serviciile pe care le 

prestează în materie de protecție a 

mediului și combatere a schimbărilor 

climatice; 

Or. fr 

 

Amendamentul  266 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ka (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ka. întrucât agrosilvicultura ar trebui 

promovată având în vedere că poate 

contribui în mod semnificativ la acțiunile 

necesare de atenuare a schimbărilor 

climatice și de mediu; 

Or. en 

 

Amendamentul  267 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ka (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 Ka. întrucât cercurile închise de 

producție, care se referă la procesele de 

producție, prelucrare și ambalare care au 

loc în aceeași regiune, păstrează valoarea 

adăugată în regiunea respectivă și, astfel, 

asigură mai multe locuri de muncă în 

zona respectivă și au potențialul de a 

revitaliza zonele rurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  268 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Marijana Petir, Daniel Buda, Norbert Erdős, Angélique Delahaye, Ramón 

Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Alberto 

Cirio, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ka (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ka. întrucât PAC trebuie să dezvolte o 

ambiție reală de a reconcilia obiectivele 

de mediu și climatice și sustenabilitatea 

economică a sectorului agricol, deoarece 

numai fermele agricole sănătoase din 

punct de vedere economic vor fi capabile 

să realizeze obiectivele de mediu și 

climatice ale UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  269 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ka (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ka. întrucât protecția resurselor 

naturale este esențială pentru rezistența 

pe termen lung a sectorului agricol, a 
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existenței fermierilor și a capacității 

Europei de a produce alimente;  

Or. en 

 

Amendamentul  270 

Jens Rohde, Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde 

Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ka (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ka. întrucât, în viitoarea PAC, 

Uniunea Europeană trebuie să încerce să 

limiteze în mod semnificativ consumul de 

antibiotice în sectorul agricol și în cel 

alimentar pentru a întări agricultura 

sustenabilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  271 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ka (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ka. întrucât există o diferență uriașă 

între cererea din partea publicului privind 

calitatea vieții animalelor de fermă și 

legislația și inițiativele actuale; 

Or. en 

 

Amendamentul  272 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Kb (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Kb. întrucât agrosilvicultura poate fi 

definită ca „integrarea deliberată a 

vegetației lemnoase ca un etaj superior pe 

uscat, cu pășuni sau culturi agricole la 

etajul inferior; 

Or. en 

 

Amendamentul  273 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Kc (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Kc. întrucât speciile lemnoase pot fi 

distribuite în mod egal sau inegal sau pot 

apărea la granița dintre parcele. 

Or. en 

 

Amendamentul  274 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Kd (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Kd. întrucât speciile lemnoase pot 

produce produse agricole sau forestiere 

sau alte servicii ecosistemice”, este, de 

asemenea, de părere că agrosilvicultura 

este în măsură să își crească rezistența la 

nivel de fermă și la nivel peisagistic, 

întărind astfel obiectivele PAC; 

Or. en 
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Amendamentul  275 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că plățile 

pentru înverzire introduse în cadrul 

reformei din 2013 au ca efect o și mai mare 

complexitate și birocrație, sunt greu de 

înțeles și nu reușesc să îmbunătățească 

semnificativ performanța PAC în materie 

de mediu și de combatere a schimbărilor 

climatice; 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că, din cauza 

nivelului scăzut al cerințelor de 

„înverzire”, care adeseori reflectă 

practicile deja existente, plățile pentru 

înverzire introduse în cadrul reformei din 

2013 au ca efect o și mai mare 

complexitate și birocrație și sunt greu de 

înțeles; 

Or. fr 

 

Amendamentul  276 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că plățile 

pentru înverzire introduse în cadrul 

reformei din 2013 au ca efect o și mai mare 

complexitate și birocrație, sunt greu de 

înțeles și nu reușesc să îmbunătățească 

semnificativ performanța PAC în materie 

de mediu și de combatere a schimbărilor 

climatice; 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că plățile 

pentru înverzire introduse în cadrul 

reformei din 2013 au ca efect o și mai mare 

complexitate și birocrație, sunt greu de 

înțeles (deși sunt bazate pe cerințele 

existente privind rotația culturilor, 

păstrarea pășunilor și elementelor de 

peisaj permanente) și nu reușesc să 

îmbunătățească semnificativ performanța 

PAC în materie de mediu și de combatere a 

schimbărilor climatice; 

Or. en 

 

Amendamentul  277 
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Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că plățile 

pentru înverzire introduse în cadrul 

reformei din 2013 au ca efect o și mai mare 

complexitate și birocrație, sunt greu de 

înțeles și nu reușesc să îmbunătățească 

semnificativ performanța PAC în materie 

de mediu și de combatere a schimbărilor 

climatice; 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că plățile 

pentru înverzire introduse în cadrul 

reformei din 2013 au ca efect o și mai mare 

complexitate și birocrație, sunt greu de 

înțeles și în conformitate cu avizul 

exprimat de CCE nu reușesc să 

îmbunătățească în mod suficient 

performanța PAC în materie de mediu și de 

combatere a schimbărilor climatice din 

cauza conceperii sale; 

Or. en 

 

Amendamentul  278 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că plățile 

pentru înverzire introduse în cadrul 

reformei din 2013 au ca efect o și mai mare 

complexitate și birocrație, sunt greu de 

înțeles și nu reușesc să îmbunătățească 

semnificativ performanța PAC în materie 

de mediu și de combatere a schimbărilor 

climatice; 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că criteriile 

necesare pentru accesul la plățile pentru 

înverzire, introduse în cadrul reformei din 

2013, au ca efect o și mai mare 

complexitate și birocrație, sunt greu de 

înțeles și nu reușesc să îmbunătățească 

semnificativ performanța PAC în materie 

de mediu și de combatere a schimbărilor 

climatice; 

Or. it 

 

Amendamentul  279 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Clara Eugenia Aguilera García 

 



 

AM\1148602RO.docx 125/156 PE619.267v01-00 

 RO 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că plățile 

pentru înverzire introduse în cadrul 

reformei din 2013 au ca efect o și mai mare 

complexitate și birocrație, sunt greu de 

înțeles și nu reușesc să îmbunătățească 

semnificativ performanța PAC în materie 

de mediu și de combatere a schimbărilor 

climatice; 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că maniera în 

care au fost concepute plățile pentru 

înverzire în cadrul reformei din 2013 au ca 

efect o și mai mare complexitate și 

birocrație, sunt greu de înțeles și nu reușesc 

să îmbunătățească semnificativ 

performanța PAC în materie de mediu și de 

combatere a schimbărilor climatice; 

Or. fr 

 

Amendamentul  280 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Petri 

Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că plățile 

pentru înverzire introduse în cadrul 

reformei din 2013 au ca efect o și mai mare 

complexitate și birocrație, sunt greu de 

înțeles și nu reușesc să îmbunătățească 

semnificativ performanța PAC în materie 

de mediu și de combatere a schimbărilor 

climatice; 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că plățile 

pentru înverzire introduse în cadrul 

reformei din 2013 au ca efect o și mai mare 

complexitate și birocrație, sunt greu de 

înțeles și nu reușesc să îmbunătățească 

semnificativ performanța PAC în materie 

de mediu și de combatere a schimbărilor 

climatice care este important să fie luate 

în considerare la proiectarea noii 

arhitecturi ecologice a PAC; 

Or. en 

 

Amendamentul  281 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a subliniat faptul că plățile 

pentru înverzire introduse în cadrul 

reformei din 2013 au ca efect o și mai mare 

complexitate și birocrație, sunt greu de 

înțeles și nu reușesc să îmbunătățească 

semnificativ performanța PAC în materie 

de mediu și de combatere a schimbărilor 

climatice; 

L. deși Curtea de Conturi Europeană a 

subliniat faptul că plățile pentru înverzire 

introduse în cadrul reformei din 2013 au ca 

efect o și mai mare complexitate și 

birocrație, sunt greu de înțeles și nu reușesc 

să îmbunătățească semnificativ 

performanța PAC în materie de mediu și de 

combatere a schimbărilor climatice, 

consideră că un accent puternic pe mediul 

înconjurător trebuie să rămână parte a 

pilonului I; 

Or. en 

 

Amendamentul  282 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Tom 

Vandenkendelaere, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul La (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 La. întrucât Curtea de Conturi 

Europeană a identificat deficiențe 

semnificative în ceea ce privește punerea 

în aplicare a pilonului II, în special 

procedura îndelungată de aprobare, 

precum și natura complexă și birocratică 

a programelor de dezvoltare rurală; 

Or. en 

 

Amendamentul  283 

Michel Dantin 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul La (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 La. întrucât concluziile Curții de 

Conturi a Uniunii Europene sunt 

premature, deoarece este încă dificil să fie 

evaluate efectele măsurilor de înverzire 

introduse în perioada 2015-2016 asupra 

protecției mediului și a climei; 

Or. fr 

 

Amendamentul  284 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul La (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 La. întrucât metaevaluarea studiilor 

științifice „de verificare a adecvării” 

bazată pe probe a constatat, de asemenea, 

că măsurile de ecologizare nu au 

îmbunătăți în mod semnificativ 

performanța de mediu, în special 

deoarece aceste cerințe erau deja 

îndeplinite; 

Or. en 

 

Amendamentul  285 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale 

și culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale” presupun o mai bună utilizare a 

resurselor endogene în zonele rurale prin 

implementarea de strategii integrate și 

abordări multisectoriale care consolidează 

abordarea ascendentă și crearea de 

sinergii între actori și necesită investiții în 
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și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000; 

viabilitatea zonelor rurale, conservarea și 

gestionarea mai eficientă a resurselor 

naturale, încurajarea acțiunilor în 

domeniul climei, stimularea cunoașterii și 

inovării, consolidarea guvernanței 

teritoriilor rurale, simplificarea politicii 

de dezvoltare rurală și punerea în sa 

aplicare; 

Or. fr 

Amendment  286 

Maria Gabriela Zoană, Daniel Buda 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000; 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000, precum si importanta 

eforturilor pentru evitarea depopulării 

zonelor rurale, precum si rolului femeilor 

si tinerilor in acest proces; 

Or. ro 

 

 

Amendamentul  287 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 
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rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000; 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol și al celui forestier, 

rasele rare de animale și culturile de 

conservare, precum și agricultura 

ecologică, zonele defavorizate și 

angajamentele asumate în contextul rețelei 

Natura 2000, rolul tinerilor și al femeilor 

în dezvoltarea rurală; 

Or. en 

 

Amendamentul  288 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000; 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol și al celui forestier, 

rasele rare de animale și culturile de 

conservare, precum și agricultura 

ecologică, zonele defavorizate și 

angajamentele asumate în contextul rețelei 

Natura 2000, rolul tinerilor și al femeilor 

în dezvoltarea rurală; 

Or. en 

 

Amendamentul  289 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 



 

PE619.267v01-00 130/156 AM\1148602RO.docx 

RO 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000; 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol și al celui forestier, 

rasele rare de animale și culturile de 

conservare, precum și agricultura 

ecologică, zonele defavorizate și 

angajamentele asumate în contextul rețelei 

Natura 2000, rolul tinerilor și al femeilor 

în dezvoltarea rurală; 

Or. en 

 

Amendamentul  290 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, 

Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000; 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000, precum și rolul 

tinerilor și al femeilor în dezvoltarea 

rurală; 

Or. en 

 

Amendamentul  291 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 
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Considerentul M 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000; 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000, pe lângă efectele 

benefice asupra ocupării forței de muncă 

în zonele rurale; 

Or. it 

 

Amendamentul  292 

Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000; 

M. întrucât obiectivele și sinergiile 

Declarației 2.0 de la Cork, „O viață mai 

bună în zonele rurale”, menționează zonele 

rurale dinamice, multifuncționalitatea 

inteligentă, biodiversitatea în cadrul și în 

afara sectorului agricol, rasele rare de 

animale și culturile de conservare, precum 

și agricultura ecologică, zonele 

defavorizate și angajamentele asumate în 

contextul rețelei Natura 2000; 

Or. en 

 

Amendamentul  293 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000; 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale, 

agrosilvicultura și culturile de conservare, 

precum și agricultura ecologică, zonele 

defavorizate și angajamentele asumate în 

contextul rețelei Natura 2000; 

Or. en 

 

Amendamentul  294 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000; 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol și a celui forestier, rasele 

rare de animale și culturile de conservare, 

precum și agricultura ecologică, zonele 

defavorizate și angajamentele asumate în 

contextul rețelei Natura 2000; 

Or. en 

 

Amendamentul  295 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 



 

AM\1148602RO.docx 133/156 PE619.267v01-00 

 RO 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol, rasele rare de animale și 

culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate 

și angajamentele asumate în contextul 

rețelei Natura 2000; 

de la Cork, „O viață mai bună în zonele 

rurale”, menționează zonele rurale 

dinamice, multifuncționalitatea, 

biodiversitatea în cadrul și în afara 

sectorului agricol și a celui forestier, rasele 

rare de animale și culturile de conservare, 

precum și agricultura ecologică, zonele 

defavorizate și angajamentele asumate în 

contextul rețelei Natura 2000; 

Or. en 

Amendamentul  296 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât există încă disparități în 

materie de dezvoltare între statele membre 

și regiuni, iar sprijinul PAC pentru 

dezvoltare rurală oferă oportunități 

pentru sporirea competitivității, 

promovarea economiei durabile, 

combaterea depopulării, a șomajului și a 

sărăciei și promovarea incluziunii sociale; 

Or. pl 

 

 

Amendamentul  297 

Beata Gosiewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât există încă disparități în 

materie de dezvoltare între statele membre 

și regiuni, iar sprijinul PAC pentru 

dezvoltare rurală oferă oportunități 

pentru sporirea competitivității, 

promovarea economiei durabile, 
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combaterea depopulării, a șomajului și a 

sărăciei și promovarea incluziunii sociale; 

Or. pl 

 

 

Amendamentul  298 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât zonele mai puțin 

avantajoase, cum ar fi regiunile care se 

confruntă cu o puternică concurență între 

dezvoltarea urbană și agricultura, ar 

trebui luate în considerare de către PAC 

pentru restricții suplimentare privind 

accesul la terenuri, pentru a menține 

activitatea agricolă în aceste zone; 

Or. en 

 

Amendamentul  299 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis 

Zammit Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât zonele defavorizate, cum 

ar fi regiunile montane și cele 

ultraperiferice, ar trebui să continue a fi 

compensate de către PAC pentru costurile 

suplimentare legate de constrângerile 

specifice pentru a menține activitatea 

agricolă în aceste zone; 

Or. en 
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Amendamentul  300 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât garantarea egalității de 

șanse între femei și bărbați constituie un 

factor esențial în ceea ce privește 

stăvilirea exodului rural și asigurarea 

unui trai mai bun în zonele rurale; 

Or. es 

Amendamentul  301 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia 

Ribeiro, Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Marijana Petir, Francis Zammit Dimech, 

Giovanni La Via 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât PAC ar trebui să acorde 

recunoașterea cuvenită avantajelor 

ecologice puternice oferite de anumite 

sectoare, precum carnea de oaie și de 

capră sau culturile proteice; 

Or. en 

 

Amendamentul  302 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât PAC ar trebui să acorde 

recunoașterea cuvenită avantajelor 

ecologice puternice oferite de anumite 
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sectoare, precum carnea de oaie și de 

capră sau culturile proteice; 

Or. en 

 

Amendamentul  303 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât strategia pentru păduri a 

UE a subliniat faptul că PAC joacă un rol 

esențial în îmbunătățirea contribuției 

sectorului forestier la atingerea 

obiectivelor sale; 

Or. en 

 

Amendamentul  304 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât sectorul apicol este vital 

pentru UE și are o contribuție 

semnificativă în cadrul societății, atât din 

punct de vedere economic, cât și ecologic; 

Or. hr 

Amendamentul  305 

Franc Bogovič  

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 



 

AM\1148602RO.docx 137/156 PE619.267v01-00 

 RO 

 Ma. întrucât zonele rurale trebuie să-și 

păstreze populația, atât de tineri de vârstă 

activă, cât și de persoane în vârstă; 

Or. sl 

 

Amendamentul  306 

Mairead McGuinness 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât este important să se 

recunoască rolul femeilor și al tinerilor 

din zonele rurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  307 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo, Giovanni La Via 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Mb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Mb. întrucât, în cadrul strategiei 

globale a UE privind pădurile, ar trebui 

acordată o atenție deosebită pădurilor 

mediteraneene care sunt mai afectate de 

schimbările climatice și de incendii, 

punând în pericol potențialul producției 

agricole și biodiversitatea; 

Or. en 

 

Amendamentul  308 

Manolis Kefalogiannis 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul Mb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Mb. întrucât, în cadrul strategiei 

globale a UE privind pădurile, ar trebui 

acordată o atenție deosebită pădurilor 

mediteraneene care sunt mai afectate de 

schimbările climatice și de incendii, 

punând în pericol potențialul producției 

agricole și biodiversitatea; 

Or. en 

 

Amendamentul  309 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Mb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Mb. întrucât economia circulară și 

bioeconomia vor contribui la noi modele 

de afaceri în beneficiul agricultorilor și 

silvicultorilor, promovând în același timp 

zonele rurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  310 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în 

aval, și să se consolideze în continuare 

stimulentele pentru a preveni crizele cu 

instrumente de gestionare activă care 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice cu 

norme care țin seama de caracteristicile 

agriculturii în relațiile dintre producție și 

celelalte verigi ale lanțului alimentar, atât 

în amonte, cât și în aval, și să se 

consolideze în continuare stimulentele 
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urmează să fie introduse la nivel sectorial 

și de către autoritățile publice; 

pentru a preveni crizele cu instrumente de 

gestionare activă care urmează să fie 

introduse la nivel sectorial și de către 

autoritățile publice; 

Or. fr 

 

Amendamentul  311 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în 

aval, și să se consolideze în continuare 

stimulentele pentru a preveni crizele cu 

instrumente de gestionare activă care 

urmează să fie introduse la nivel sectorial 

și de către autoritățile publice; 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în 

aval, și să se consolideze în continuare 

stimulentele pentru a preveni crizele cu 

instrumente de gestionare activă care 

urmează să fie introduse la nivel sectorial 

și de către autoritățile publice astfel cum s-

a subliniat în raportul Grupului operativ 

pentru piețele agricole; 

Or. en 

 

Amendamentul  312 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în 

aval, și să se consolideze în continuare 

stimulentele pentru a preveni crizele cu 
instrumente de gestionare activă care 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în 

aval, și să se elaboreze stimulente care să 

prevină crizele în mod eficace, inclusiv 
instrumente active de gestionare a ofertei, 
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urmează să fie introduse la nivel sectorial 

și de către autoritățile publice; 
capabile să echilibreze oferta cu cererea 

UE, care urmează să fie introduse la nivel 

sectorial și de către autoritățile publice,; 

Or. en 

 

Amendamentul  313 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în 

aval, și să se consolideze în continuare 

stimulentele pentru a preveni crizele cu 

instrumente de gestionare activă care 

urmează să fie introduse la nivel sectorial 

și de către autoritățile publice; 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, asigurând că profiturile 

sunt distribuite în mod echitabil, atât în 

amonte, cât și în aval, și să se consolideze 

în continuare stimulentele pentru a preveni 

crizele cu instrumente de gestionare activă 

care urmează să fie introduse la nivel 

sectorial și de către autoritățile publice; 

Or. it 

 

Amendamentul  314 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în 

aval, și să se consolideze în continuare 

stimulentele pentru a preveni crizele cu 

instrumente de gestionare activă care 

urmează să fie introduse la nivel sectorial 

și de către autoritățile publice; 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și să existe un raport echitabil 

și transparent cu alți actori din lanțul 

alimentar, atât în amonte, cât și în aval, și 

să se consolideze în continuare 

stimulentele pentru a preveni crizele cu 

instrumente de gestionare activă care 

urmează să fie introduse la nivel sectorial 

și de către autoritățile publice; 
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Or. en 

 

Amendamentul  315 

Daniel Buda, Michel Dantin, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela 

Zoană 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în 

aval, și să se consolideze în continuare 

stimulentele pentru a preveni crizele cu 

instrumente de gestionare activă care 

urmează să fie introduse la nivel sectorial 

și de către autoritățile publice; 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în 

aval, și să se consolideze în continuare 

poziția fermierilor și stimulentele pentru a 

preveni crizele cu instrumente de 

gestionare activă care urmează să fie 

introduse la nivel sectorial și de către 

autoritățile publice; 

Or. en 

 

Amendamentul  316 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Tom 

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în 

aval, și să se consolideze în continuare 

stimulentele pentru a preveni crizele cu 

instrumente de gestionare activă care 

urmează să fie introduse la nivel sectorial 

și de către autoritățile publice; 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul de aprovizionare cu alimente, atât în 

amonte, cât și în aval, și să se consolideze 

în continuare stimulentele pentru a preveni 

riscurile și crizele cu instrumente de 

gestionare activă care urmează să fie 

introduse la nivel sectorial și de către 

autoritățile publice; 
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Or. en 

 

Amendamentul  317 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în 

aval, și să se consolideze în continuare 

stimulentele pentru a preveni crizele cu 

instrumente de gestionare activă care 

urmează să fie introduse la nivel sectorial 

și de către autoritățile publice; 

N. întrucât este esențial să se asigure o 

concurență loială în cadrul pieței unice în 

acest sector și în raport cu alți actori din 

lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în 

aval, aspectele exterioare sferei de 

aplicare a PAC afectând competitivitatea, 

și trebuie luate în considerare și 

monitorizate în mod adecvat condiții de 

concurență echitabile pentru fermieri; 

Or. en 

 

Amendamentul  318 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Na (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Na. întrucât prevenirea crizelor 

necesită mai multă transparență și o mai 

bună orientare a piețelor prin 

observatoare, susținute de instrumente de 

intervenție rapidă, care, acționând asupra 

volumelor în momentul unei căderi 

preconizate a cursului, permit menținerea 

prețurilor la un nivel viabil; 

Or. fr 

 

Amendamentul  319 

Marijana Petir 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul Na (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Na. întrucât agricultorii din UE 

produc și introduc produsele lor pe piața 

unică europeană, respectând în același 

timp normele comune privind 

ecocondiționalitatea și, cu toate acestea, 

nu beneficiază de același acces la 

finanțare în toate statele membre; 

Or. hr 

 

Amendamentul  320 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Na (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Na. întrucât economia circulară și 

bioeconomia vor contribui la noi modele 

de afaceri pentru fermieri care adesea 

sunt și proprietari de păduri, promovând 

în același timp zonele rurale; 

Or. en 

Amendamentul  321 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Na (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Na. întrucât activitățile din 

organizarea comună unică a piețelor 

(OCP) joacă un rol important în 

stabilizarea piețelor agricole; 

Or. pl 
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Amendamentul  322 

Beata Gosiewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Na (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Na. întrucât activitățile din 

organizarea comună unică a piețelor 

(OCP) joacă un rol important în 

stabilizarea piețelor agricole; 

Or. pl 

 

Amendamentul  323 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât noile provocări pentru 

agricultura europeană în cadrul priorităților 

politice ale UE, astfel cum se precizează în 

documentul de reflecție al Comisiei privind 

viitorul finanțelor UE, impun ca viitorul 

cadru financiar multianual (CFM) să 

asigure suficiente fonduri publice pentru a 

acoperi atât provocările existente, cât și pe 

cele noi; 

O. întrucât noile provocări pentru 

agricultura europeană în cadrul priorităților 

politice ale UE, astfel cum se precizează în 

documentul de reflecție al Comisiei privind 

viitorul finanțelor UE, impun ca viitorul 

cadru financiar multianual (CFM) să 

asigure suficiente fonduri publice pentru a 

compensa costurile generate de Brexit și a 

acoperi atât provocările existente, cât și pe 

cele noi, creând mai multe sinergii între 

politicile privind agricultura și migrația; 

Or. fr 

 

Amendamentul  324 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât noile provocări pentru 

agricultura europeană în cadrul priorităților 

politice ale UE, astfel cum se precizează în 

documentul de reflecție al Comisiei privind 

viitorul finanțelor UE, impun ca viitorul 

cadru financiar multianual (CFM) să 

asigure suficiente fonduri publice pentru a 

acoperi atât provocările existente, cât și pe 

cele noi; 

O. întrucât noile provocări în materie 

de siguranță și autonomie alimentară cu 

care trebuie să se confrunte agricultura 

europeană pe termen mediu și care sunt 

menționate în cadrul priorităților politice 

ale UE, astfel cum se precizează în 

documentul de reflecție al Comisiei privind 

viitorul finanțelor UE, impun ca viitorul 

cadru financiar multianual (CFM) să 

asigure menținerea bugetului pentru 

agricultură în monedă constantă pentru a 

acoperi atât provocările existente, cât și pe 

cele noi; 

Or. fr 

 

Amendamentul  325 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât noile provocări pentru 

agricultura europeană în cadrul priorităților 

politice ale UE, astfel cum se precizează în 

documentul de reflecție al Comisiei privind 

viitorul finanțelor UE, impun ca viitorul 

cadru financiar multianual (CFM) să 

asigure suficiente fonduri publice pentru a 

acoperi atât provocările existente, cât și pe 

cele noi; 

O. întrucât noile provocări pentru 

agricultura europeană în cadrul priorităților 

politice ale UE, astfel cum se precizează în 

documentul de reflecție al Comisiei privind 

viitorul finanțelor UE, impun ca viitorul 

cadru financiar multianual (CFM) să 

asigure suficiente fonduri publice pentru a 

acoperi atât provocările existente, cât și pe 

cele noi, garantând, totodată, menținerea 

primului pilon la nivelul actual; 

Or. fr 

 

Amendamentul  326 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât noile provocări pentru 

agricultura europeană în cadrul priorităților 

politice ale UE, astfel cum se precizează în 

documentul de reflecție al Comisiei privind 

viitorul finanțelor UE, impun ca viitorul 

cadru financiar multianual (CFM) să 

asigure suficiente fonduri publice pentru a 

acoperi atât provocările existente, cât și pe 

cele noi; 

O. întrucât noile provocări pentru 

agricultura europeană în cadrul priorităților 

politice ale UE, astfel cum se precizează în 

documentul de reflecție al Comisiei privind 

viitorul finanțelor UE, impun ca viitorul 

cadru financiar multianual (CFM) să 

confirme furnizarea de suficiente fonduri 

publice pentru a acoperi atât provocările 

existente, cât și pe cele noi; 

Or. it 

Amendamentul  327 

Jan Huitema, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât noile provocări pentru 

agricultura europeană în cadrul priorităților 

politice ale UE, astfel cum se precizează în 

documentul de reflecție al Comisiei privind 

viitorul finanțelor UE, impun ca viitorul 

cadru financiar multianual (CFM) să 

asigure suficiente fonduri publice pentru a 

acoperi atât provocările existente, cât și pe 

cele noi; 

O. întrucât noile provocări pentru 

agricultura europeană în cadrul priorităților 

politice ale UE, astfel cum se precizează în 

documentul de reflecție al Comisiei privind 

viitorul finanțelor UE, impun ca viitorul 

cadru financiar multianual (CFM) să 

asigure fonduri publice adecvate pentru a 

acoperi atât provocările existente, cât și pe 

cele noi; 

Or. en 

 

Amendamentul  328 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Oa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Oa. având în vedere că întrucât 

societatea se așteaptă ca fermierii să își 

modifice practicile astfel încât acestea să 
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devină pe deplin sustenabile, ei ar trebui 

să fie susținuți în această tranziție cu 

fonduri publice;  

Or. en 

 

Amendamentul  329 

Paul Brannen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul P 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât orice modificări ale 

actualei PAC trebuie introduse în așa fel 

încât să asigure stabilitatea sectorului și 

siguranța planificării pentru agricultori prin 

intermediul unor perioade de tranziție și 

măsuri adecvate; 

P. întrucât orice modificări ale 

actualei PAC trebuie introduse în așa fel 

încât să asigure stabilitatea sectorului, 

siguranța planificării pentru agricultori prin 

intermediul unor perioade de tranziție și 

măsuri adecvate și îmbunătățirea 

acțiunilor în materie de mediu și climatice 

din zonele afectate, având în vedere 

provocările și obiectivele la nivel global, 

regional și local; 

Or. en 

 

Amendamentul  330 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul P 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât orice modificări ale 

actualei PAC trebuie introduse în așa fel 

încât să asigure stabilitatea sectorului și 

siguranța planificării pentru agricultori prin 

intermediul unor perioade de tranziție și 

măsuri adecvate; 

P. întrucât orice modificări ale 

actualei PAC trebuie introduse în așa fel 

încât să asigure revenirea la stabilitatea 

sectorului și la siguranța planificării pentru 

agricultori prin intermediul unor perioade 

de tranziție și măsuri adecvate, fără a pune 

în discuție principiul plăților directe sau 

cuantumul lor actual; 

Or. fr 
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Amendamentul  331 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul P 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât orice modificări ale 

actualei PAC trebuie introduse în așa fel 

încât să asigure stabilitatea sectorului și 

siguranța planificării pentru agricultori prin 

intermediul unor perioade de tranziție și 

măsuri adecvate; 

P. întrucât orice modificări ale 

actualei PAC trebuie introduse în așa fel 

încât să asigure stabilitatea sectorului și 

siguranța planificării pentru agricultori și 

pentru proprietarii de păduri prin 

intermediul unor perioade de tranziție și 

măsuri adecvate; 

Or. en 

 

Amendamentul  332 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul P 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât orice modificări ale 

actualei PAC trebuie introduse în așa fel 

încât să asigure stabilitatea sectorului și 

siguranța planificării pentru agricultori prin 

intermediul unor perioade de tranziție și 

măsuri adecvate; 

P. întrucât orice modificări ale 

actualei PAC trebuie introduse în așa fel 

încât să asigure stabilitatea sectorului și 

siguranța planificării și securitatea juridică 

pentru agricultori prin intermediul unor 

perioade de tranziție și măsuri adecvate; 

Or. en 

 

Amendamentul  333 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul P 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât orice modificări ale P. întrucât orice modificări ale 
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actualei PAC trebuie introduse în așa fel 

încât să asigure stabilitatea sectorului și 

siguranța planificării pentru agricultori prin 

intermediul unor perioade de tranziție și 

măsuri adecvate; 

actualei PAC trebuie introduse în așa fel 

încât să asigure stabilitatea sectorului, 

securitatea juridică și siguranța planificării 

pentru agricultori prin intermediul unor 

perioade de tranziție și măsuri adecvate; 

Or. en 

 

Amendamentul  334 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Pa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Pa. întrucât POSEI este un instrument 

performant, care are rolul de a dezvolta și 

a consolida structurarea sectoarelor, 

abordând problematici specifice 

agriculturii și regiunilor ultraperiferice și 

întrucât, în raportul său către 

Parlamentul European și Consiliu privind 

punerea în aplicare a programului 

POSEI, Comisia concluzionează că 

„având în vedere evaluarea regimului 

[POSEI], o modificare a Regulamentului 

de bază (UE) nr. 228/2013 nu este 

considerată 

 necesară”; 

Or. fr 

 

Amendamentul  335 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Younous 

Omarjee 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Pa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Pa. întrucât POSEI este un instrument 

performant, care are rolul de a dezvolta și 
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a consolida structurarea sectoarelor, 

abordând problematici specifice 

agriculturii și regiunilor ultraperiferice și 

întrucât, în raportul său către 

Parlamentul European și Consiliu privind 

punerea în aplicare a programului 

POSEI, Comisia concluzionează că 

„având în vedere evaluarea regimului 

[POSEI], o modificare a Regulamentului 

de bază (UE) nr. 228/2013 nu este 

considerată necesară”; 

Or. fr 

 

Amendamentul  336 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât Parlamentul trebuie să 

joace un rol amplu în stabilirea unui cadru 

politic clar pentru a menține un nivel 

comun de ambiție la nivel european și 

dezbaterile democratice cu privire la 

aspectele strategice care au un impact 

asupra vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor 

în ceea ce privește utilizarea resurselor 

naturale, calitatea alimentelor noastre și 

modernizarea practicilor agricole, 

Q. întrucât Parlamentul trebuie să 

joace un rol amplu în stabilirea unui cadru 

politic clar pentru a menține un nivel 

comun de ambiție la nivel european și 

dezbaterile democratice cu privire la 

aspectele strategice care au un impact 

asupra vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor 

în ceea ce privește utilizarea resurselor 

naturale, calitatea alimentelor noastre și 

modernizarea practicilor agricole, cu 

scopul de a institui un contract societal la 

nivel european între producători și 

consumatori; 

Or. en 

 

Amendamentul  337 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât Parlamentul trebuie să 

joace un rol amplu în stabilirea unui cadru 

politic clar pentru a menține un nivel 

comun de ambiție la nivel european și 

dezbaterile democratice cu privire la 

aspectele strategice care au un impact 

asupra vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor 

în ceea ce privește utilizarea resurselor 

naturale, calitatea alimentelor noastre și 

modernizarea practicilor agricole, 

Q. întrucât Parlamentul trebuie să 

joace un rol amplu în stabilirea unui cadru 

politic clar pentru a menține un nivel 

comun de ambiție la nivel european și 

dezbaterile democratice cu privire la 

aspectele strategice care au un impact 

asupra vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor 

în ceea ce privește utilizarea resurselor 

naturale, calitatea alimentelor noastre, 

stabilitatea financiară a producătorilor 

agricoli și modernizarea practicilor 

agricole, 

Or. hr 

Amendamentul  338 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât Parlamentul trebuie să 

joace un rol amplu în stabilirea unui cadru 

politic clar pentru a menține un nivel 

comun de ambiție la nivel european și 

dezbaterile democratice cu privire la 

aspectele strategice care au un impact 

asupra vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor 

în ceea ce privește utilizarea resurselor 

naturale, calitatea alimentelor noastre și 

modernizarea practicilor agricole, 

Q. întrucât Parlamentul trebuie să 

joace un rol amplu în stabilirea unui cadru 

politic clar pentru a menține un nivel 

comun de ambiție la nivel european și 

dezbaterile democratice cu privire la 

aspectele strategice care au un impact 

asupra vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor 

în ceea ce privește utilizarea resurselor 

naturale, calitatea alimentelor noastre, 

siguranța produselor și modernizarea 

practicilor agricole și sanitare, 

Or. fr 

Amendamentul  339 

Mairead McGuinness 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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Q. întrucât Parlamentul trebuie să 

joace un rol amplu în stabilirea unui cadru 

politic clar pentru a menține un nivel 

comun de ambiție la nivel european și 

dezbaterile democratice cu privire la 

aspectele strategice care au un impact 

asupra vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor 

în ceea ce privește utilizarea resurselor 

naturale, calitatea alimentelor noastre și 

modernizarea practicilor agricole, 

Q. întrucât Parlamentul trebuie să 

joace un rol amplu în stabilirea unui cadru 

politic clar pentru a menține un nivel 

comun de ambiție la nivel european și 

dezbaterile democratice cu privire la 

aspectele strategice care au un impact 

asupra vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor 

în ceea ce privește utilizarea resurselor 

naturale, inclusiv apa, solul și aerul, 

calitatea alimentelor noastre și 

modernizarea practicilor agricole; 

Or. en 

 

Amendamentul  340 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât Parlamentul trebuie să 

joace un rol amplu în stabilirea unui cadru 

politic clar pentru a menține un nivel 

comun de ambiție la nivel european și 

dezbaterile democratice cu privire la 

aspectele strategice care au un impact 

asupra vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor 

în ceea ce privește utilizarea resurselor 

naturale, calitatea alimentelor noastre și 

modernizarea practicilor agricole, 

Q. întrucât Parlamentul trebuie să 

joace un rol amplu în stabilirea unui cadru 

politic clar pentru a menține un nivel 

comun de ambiție la nivel european și 

dezbaterile democratice cu privire la 

aspectele strategice care au un impact 

asupra vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor 

în ceea ce privește utilizarea resurselor 

naturale, calitatea alimentelor noastre, 

sănătatea și modernizarea sustenabilă a 

practicilor agricole; 

Or. en 

Amendment  341 

Laurenţiu Rebega 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât Parlamentul trebuie să Q. întrucât Parlamentul trebuie să 
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joace un rol amplu în stabilirea unui cadru 

politic clar pentru a menține un nivel 

comun de ambiție la nivel european și 

dezbaterile democratice cu privire la 

aspectele strategice care au un impact 

asupra vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor 

în ceea ce privește utilizarea resurselor 

naturale, calitatea alimentelor noastre și 

modernizarea practicilor agricole, 

joace un rol amplu în stabilirea unui cadru 

politic clar pentru a menține un nivel 

comun de ambiție la nivel european și 

dezbaterile democratice cu privire la 

aspectele strategice care au un impact 

asupra vieții de zi cu zi a tuturor cetățenilor 

în ceea ce privește utilizarea sustenabilă 

a resurselor naturale, calitatea alimentelor 

noastre și modernizarea practicilor 

agricole, 

Or. ro 

 

Amendamentul  342 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Qa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Qa. întrucât multe roluri jucate de 

femei în zonele rurale contribuie la 

menținerea exploatațiilor agricole viabile 

și a comunităților rurale; 

Or. en 

 

Amendamentul  343 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Qa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Qa. întrucât este nevoie de reformarea 

PAC pentru ca aceasta să dea rezultate pe 

măsura mizei, există imperativul 

furnizării mijloacelor pentru ca 

colegiuitorii să-și exercite pe deplin 

misiunea în cadrul unui interval de timp 

reglementat și există incertitudinile legate 

de Brexit; 
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Or. en 

 

Amendamentul  344 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Qa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Qa. întrucât strategia UE pentru 

păduri promovează o viziune coerentă și 

globală privind gestionarea pădurilor, 

examinează numeroasele beneficii ale 

pădurilor, integrează aspectele interne și 

externe de politică în domeniul forestier și 

abordează întregul lanț valoric forestier; 

Or. en 

Amendamentul  345 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Qa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Qa. întrucât Parlamentul s-a opus 

subvențiilor UE pentru coride și a 

solicitat, în mod expres, să nu se utilizeze 

nicio subvenție agricolă pentru 

reproducerea taurilor folosiți pentru 

coride; 

Or. nl 

 

Amendamentul  346 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Qa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 Qa. întrucât una dintre cele șase 

priorități principale pentru dezvoltarea 

rurală din UE este refacerea, conservarea 

și ameliorarea ecosistemelor asociate 

agriculturii și silviculturii, inclusiv în 

siturile Natura 2000; 

Or. nl 

 

Amendamentul  347 

Susanne Melior 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Qa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Qa. întrucât UE lucrează în prezent la 

o strategie privind proteinele în vederea 

promovării autonomiei culturilor 

proteice; 

Or. de 

Amendamentul  348 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Qb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Qb. întrucât subvențiile care au fost 

utilizate pentru promovarea produselor 

agricole în interiorul și în afara UE au 

crescut considerabil în ultimii ani, de la 

142,5 milioane EUR în 2017 la 188,5 

milioane EUR în 2018 și 200 de milioane 

EUR în 2020; 

Or. nl 

 

Amendamentul  349 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul Qb (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Qb. întrucât femeile din mediul rural 

încă se confruntă cu numeroase 

provocări; chiar dacă unele programe de 

finanțare ale UE includ o dimensiune de 

gen, politicile agricole și de dezvoltare 

rurală nu prevăd astfel de măsuri 

specifice; 

Or. en 

 


