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Amendamentul  1122 

Maria Noichl, Paul Brannen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru 

a face față volatilității prețurilor și 

veniturilor cauzate de riscurile privind 

clima, sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru 

instrumente de gestionare flexibilă a 

riscurilor și stabilizare, asigurând 

totodată un acces larg; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  1123 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech, Alberto Cirio 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru dezvoltarea 

și folosirea unor astfel de instrumente de 

gestionare a riscurilor și stabilizare, 

asigurând totodată un acces larg și 

compatibilitatea cu sistemele naționale 

existente; 

Or. en 



 

PE619.299v01-00 4/101 AM\1148818RO.docx 

RO 

 

Amendamentul  1124 

Bronis Ropė 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient, atât 

prin instrumente financiare egalizate, cât 

și prin asigurarea unei reglementări 

eficace și sustenabile din punct de vedere 

economic și ambiental a pieței și a 

activităților agricole pentru a face față 

volatilității prețurilor și veniturilor cauzate 

de riscurile privind clima, sănătatea și 

piața, prin crearea de stimulente 

suplimentare pentru instrumente de 

gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

Or. lt 

Amendamentul  1125 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru 

instrumente de gestionare flexibilă a 

riscurilor și stabilizare, asigurând 

totodată un acces larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea unor 

instrumente de gestionare activă a ofertei, 

care să asigure echilibrul dintre cerere și 

ofertă în UE, spre beneficiul tuturor 

fermierilor din sectoarele relevante, 

evitând stimulentele sau investițiile pentru 
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creșterea producției în sectoarele cu 

producție excedentară, precum și a unor 

programe de adaptare la schimbările 

climatice; 

Or. en 

 

Amendamentul  1126 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru 

instrumente de gestionare flexibilă a 

riscurilor și stabilizare, asigurând 

totodată un acces larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față crizei agricole, prăbușirii 

continue a prețurilor produselor agricole, 

volatilității prețurilor și veniturilor cauzate 

de riscurile privind clima, sănătatea și 

piața, precum și acordurilor de liber-

schimb; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1127 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru 

instrumente de gestionare flexibilă a 

riscurilor și stabilizare, asigurând 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața prin evaluarea critică a 

viitoarelor acorduri de liber schimb și 

prin recunoașterea faptului că agricultura 

este adesea grav afectată de ALS-uri; 



 

PE619.299v01-00 6/101 AM\1148818RO.docx 

RO 

totodată un acces larg; 

Or. en 

 

Amendamentul  1128 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, cum ar fi diferite tipuri de 

asigurări împotriva riscurilor pentru 

producția agricolă, instrumente de 

stabilizare a veniturilor, mecanisme 

individuale de distribuire și fonduri 

mutuale, asigurând totodată un acces larg; 

Or. en 

 

Amendamentul  1129 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru 

a face față volatilității prețurilor și 

veniturilor cauzate de riscurile privind 

clima, sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale de a crea condiții de piață 

care să stimuleze dezvoltarea unor sisteme 

private de gestionare a riscurilor de către 

fermieri, pentru ca aceștia să poată face 

față mai eficient volatilității prețurilor și 

veniturilor cauzate de riscurile privind 

clima, sănătatea și piața, prin crearea de 
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stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg, iar rolul PAC în acest sens ar trebui 

examinat în amănunt; 

Or. en 

 

Amendamentul  1130 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, pentru a compensa fluctuațiile 

costurilor de producție și ale prețului 

pieței, asigurând totodată un acces larg; 

Or. en 

 

Amendamentul  1131 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

condițiile meteorologice nefavorabile, 

sănătatea, piața, și facturile mari 
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de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

neașteptate, prin crearea de stimulente 

suplimentare pentru instrumente de 

gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, care să fie accesibile tuturor 

fermierilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1132 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin folosirea de măsuri 

anticiclice și prin crearea de stimulente 

suplimentare pentru instrumente de 

gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1133 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea, crizele politice (de exemplu, 

embargoul impus de Rusia) și piața, prin 
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de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

crearea de stimulente suplimentare pentru 

instrumente de gestionare flexibilă a 

riscurilor și stabilizare, asigurând totodată 

un acces larg; 

Or. en 

 

Amendamentul  1134 

Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, de 

efectele negative ale acordurilor de liber 

schimb, de riscurile privind sănătatea și 

piața, prin crearea de stimulente 

suplimentare pentru instrumente de 

gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

Or. en 

 

Amendamentul  1135 

Czesław Adam Siekierski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, precum și impactului 

factorilor externi, prin crearea de 
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de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

Or. pl 

 

Amendamentul  1136 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient, oportun 

și echitabil pentru a face față volatilității 

prețurilor și veniturilor cauzate de riscurile 

privind clima, sănătatea și piața, prin 

crearea de stimulente suplimentare pentru 

instrumente de gestionare flexibilă a 

riscurilor și stabilizare, asigurând totodată 

un acces larg; 

Or. en 

 

Amendamentul  1137 

Albert Deß 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

21. confirmă necesitatea ca viitoarea 

PAC să sprijine fermierii într-un mod mai 

eficient pentru a face față volatilității 

prețurilor și veniturilor cauzate de riscurile 

privind clima, sănătatea și piața, prin 

crearea de stimulente suplimentare pentru 

instrumente de gestionare flexibilă a 

riscurilor și stabilizare, asigurând totodată 

un acces larg; finanțarea trebuie să devină 



 

AM\1148818RO.docx 11/101 PE619.299v01-00 

 RO 

larg; opțională; 

Or. de 

 

Amendamentul  1138 

Jørn Dohrmann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, cum ar fi măsurile voluntare 

din pilonul II; 

Or. en 

 

Amendamentul  1139 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare; 
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Or. en 

 

Amendamentul  1140 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru 

instrumente de gestionare flexibilă a 

riscurilor și stabilizare, asigurând totodată 

un acces larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare în limitele 

posibilităților existente cu privire la 

folosirea unor instrumente de gestionare 

flexibilă a riscurilor și stabilizare, 

asigurând totodată un acces larg; 

Or. en 

 

Amendamentul  1141 

Jean Arthuis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, cum ar fi instituirea unui fond 

european de asigurări agricole care să 

poată fi mobilizat în caz de criză, care să 

vizeze reducerea volumelor producției 

pentru a garanta că prețul materiilor 

prime produse în Europa va crește sau se 
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va stabiliza; acest instrument, care și-a 

dovedit utilitatea în timpul crizei laptelui, 

ar trebui instituționalizat și utilizat la 

toate nivelurile, astfel încât să poată oferi 

beneficii maxime; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1142 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor, 

asigurând totodată un acces larg și 

dezvoltând măsuri de descurajare a 

creșterii producției peste media 

europeană; fermierii care a căror 

producție crește într-un ritm mai accelerat 

decât acest nivel trebuie să ramburseze 

sume de bani, în caz contrar urmând să li 

se taie ajutorul de compensare în caz de 

criză; respingem ideea de a se utiliza 

asigurările pentru a aborda volatilitatea 

piețelor; 

Or. es 

 

Amendamentul  1143 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

sănătatea și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

21. insistă asupra necesității 

fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine 

fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față volatilității prețurilor și veniturilor 

cauzate de riscurile privind clima, 

domeniul sanitar și piața, prin crearea de 

stimulente suplimentare pentru instrumente 

de gestionare flexibilă a riscurilor și 

stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg; 

Or. en 

 

Amendamentul  1144 

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

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

Caputo, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. reamintește Comisiei că strategiile 

de gestionare a riscului bazate numai pe 

sisteme de asigurare și instrumente de 

stabilizare a veniturilor nu sunt îndeajuns 

de eficiente atunci când există fluctuații 

semnificative ale prețurilor în raport cu 

costurile de producție, ceea ce se întâmplă 

în cazul piețelor agricole; 

Or. en 

 

Amendamentul  1145 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. susține diversificarea riscului și 
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dezvoltarea altor instrumente, precum 

sistemele de asigurare și piețele la termen; 

subliniază că mecanismele de criză 

trebuie să fie reformate în profunzime și 

simplificate pentru a recunoaște diferitele 

tipuri de crize: 

 - crizele sezoniere, de exemplu, criza de 

fructe și legume proaspete de la finalul 

sezonului 

 - crizele de pe piețe, de exemplu, 

fluctuațiile extreme ale prețului laptelui 

înregistrate în trecut 

 - crizele catastrofice provocate de 

dezastrele naturale 

 - crizele politice, precum embargoul 

impus de Rusia, pentru care este nevoie 

de instrumente diferite, adaptate la 

particularitățile lor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1146 

Sofia Ribeiro 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. consideră că definiția termenului 

„criză” și intervenția Comisiei ar trebui să 

fie adaptate la nevoile regiunilor 

ultraperiferice, luând în calcul 

dimensiunea pieței, dependența de un 

număr restrâns de activități economice și 

posibilitatea redusă de diversificare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1147 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. invită Comisia să încurajeze o 

nouă reglementare a producției și să 

asigure un echilibru mai bun între cerere 

și ofertă prin utilizarea unor măsuri și 

instrumente de gestionare publice și 

private pentru a evita deficitele și 

surplusurile, pentru a stabiliza prețurile 

agricole la niveluri rezonabile și a preveni 

practicile comerciale neloiale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1148 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. consideră că, atunci când 

instrumentele de gestionare a riscurilor 

nu sunt suficiente pentru a face față 

perturbărilor grave ale pieței, viitoarea 

PAC ar trebui să reacționeze la crizele de 

pe piețe mai bine, mai eficient și mai 

rapid, prin intermediul unor măsuri de 

gestionare a crizelor la nivel european, 

care să vizeze restabilirea echilibrului de 

pe piețe, cum ar fi sistemul de reducere a 

producției de lapte pus în aplicare în 

2015; 

Or. en 

 

Amendamentul  1149 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. reamintește Comisiei că, în ceea ce 

privește gestionarea riscurilor, ajutoarele 

pentru sistemele de asigurări și 

instrumentele de stabilizare a veniturilor 

nu sunt eficiente decât dacă volatilitatea 

prețurilor este regulată și aproape de 

nivelul costurilor de producție, lucru care, 

din păcate, se întâmplă rareori în cazul 

piețelor agricole; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1150 

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 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. solicită acordarea unui sprijin mai 

eficient pentru a susține creșterea 

producției de leguminoase în UE și a unor 

ajutoare speciale pentru crescătorii de oi 

și capre care lucrează în regim extensiv, 

luând în considerare efectele pozitive pe 

care le au aceste sectoare asupra mediului 

și necesitatea de a reduce dependența UE 

de importurile de proteine destinate 

furajelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1151 

Manolis Kefalogiannis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 21a. solicită acordarea unui sprijin mai 

eficient pentru a susține creșterea 

producției de leguminoase în UE și a unor 

ajutoare speciale pentru crescătorii de oi 

și capre care lucrează în regim extensiv, 

luând în considerare efectele pozitive pe 

care le au aceste sectoare asupra mediului 

și necesitatea de a reduce dependența UE 

de importurile de proteine destinate 

furajelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1152 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. critică instrumentele de gestionare 

a riscurilor care se bazează pe fonduri 

publice pentru finanțarea sistemelor de 

asigurare, întrucât, așa cum se observă 

din ce în ce mai des, ele nu constituie o 

modalitate eficientă de utilizare a 

fondurilor publice și întrucât, pentru 

finanțarea lor, se redirecționează fonduri 

de la alte programe de dezvoltare rurală, 

care sunt vitale într-o perioadă în care 

bugetul este din ce în ce mai supus 

presiunilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1153 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 21a. este în favoarea creării unor 

sisteme de asigurări publice pentru a 

proteja fermierii împotriva riscurilor 

climatice și ambientale; respinge orice 

formă de asigurare a veniturilor, un 

model utilizat în Legea SUA privind 

agricultura; 

Or. pt 

 

Amendamentul  1154 

Nicola Caputo, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Karin Kadenbach, 

Maria Noichl 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. subliniază ca o PAC orientată 

către viitor ar trebui să fie concepută în 

așa fel încât să poată face față mai bine 

problemelor critice de sănătate, cum ar fi 

problemele legate de rezistența la 

antimicrobiene, calitatea aerului și 

alimentația mai sănătoasă; 

Or. en 

 

Amendamentul  1155 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. atrage atenția asupra faptului că 

riscurile de piață pot fi gestionate și prin 

îmbunătățirea accesului pe piețele de 

export pentru produsele agricole și 

alimentare din UE; 

Or. en 
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Amendamentul  1156 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. evidențiază nevoia de a consolida 

reactivitatea în ceea ce privește măsurile 

excepționale împotriva perturbării pieței 

prevăzute la articolele 219-222 din 

Regulamentul privind OCP; 

Or. en 

 

Amendamentul  1157 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21b. constată că aceste măsuri trebuie 

să fie mai rapide, atât în ceea ce privește 

activarea lor, cât și în ceea ce privește 

rezultatele lor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1158 

Sofia Ribeiro 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21b. invită Comisia să includă în 

Observatorul pieței laptelui o secție 

autonomă care să analizeze prețurile din 

regiunile ultraperiferice pentru a putea 

reacționa prompt atunci când se 
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declanșează o criză în acest sector; 

Or. en 

 

Amendamentul  1159 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21b. consideră că fermierii ar trebui să 

beneficieze de toate instrumentele 

necesare pentru a reacționa la 

volatilitatea și la semnalele pieței, 

asigurându-se o mai mare transparență a 

piețelor și condiții comerciale libere și 

echitabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  1160 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21b. constată succesul și beneficiile 

aduse de sistemele de fonduri mutuale 

care garantează nivelurile producției și 

care depind de punerea în practică a 

gestionării integrate a dăunătorilor, 

începând cu rotația culturilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1161 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 21 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21c. constată că riscurile de piață pot fi 

gestionate și prin îmbunătățirea accesului 

pe piețele de export pentru produsele 

agricole și alimentare din UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  1162 

Jean Arthuis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 
transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

22. invită Comisia, având în vedere 

natura specifică a pieței agricole și în 

conformitate cu obiectivele articolului 39 

din TFUE și excepția descrisă la 

articolul 42 din TFUE, să reducă efectele 

politicii sale în domeniul concurenței 

permițând punerea în aplicare a unor 

practici, acorduri și înțelegeri între 

producători în cadrul lanțului de 

aprovizionare cu alimente prin intermediul 

unui cadru juridic clar, care ar consolida 

poziția producătorilor din amonte, în 

special garantându-le acestora o parte 

echitabilă din valoarea adăugată, ar 

promova concentrarea ofertei în fiecare 

sector în parte, ar îmbunătăți transparența 

piețelor și ar preveni declanșarea unor noi 

crize; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1163 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea 

crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată;  

Or. en 

 

Amendamentul  1164 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea 

crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială, combătând 

practicile comerciale neloiale în lanțul de 

aprovizionare cu produse alimentare cel 

puțin prin redactarea unui document 

nelegislativ al UE, precum și prin 

promovarea transparenței piețelor și prin 

gestionarea crizelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1165 

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

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

Toom, Petras Auštrevičius 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea 

crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială, combătând 

practicile comerciale neloiale în lanțul de 

aprovizionare cu produse alimentare cel 

puțin prin redactarea unui document 

nelegislativ al UE, precum și prin 

promovarea transparenței piețelor și prin 

gestionarea crizelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1166 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea 

crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

prin consolidarea marketingului direct și 

a participării la sistemele de achiziții 

publice, precum și prin garanția că o parte 

echitabilă din valoarea adăugată va ajunge 

la producători, încurajând cooperarea 

intersectorială, combătând practicile 

comerciale neloiale în lanțul de 

aprovizionare cu produse alimentare; 

solicită, de asemenea, transparență 

deplină pe piețe și în ceea ce privește 

prevenirea crizelor; 

Or. en 
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Amendamentul  1167 

John Stuart Agnew 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 
din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

22. salută măsurile menite să reducă 

riscul operațional pentru fermieri, 

consolidând poziția producătorilor în 

lanțul de aprovizionare cu alimente, în 

special încurajând diversificarea 

agriculturii, lanțurile de aprovizionare 

integrate și folosirea tehnologiei pentru a 

adapta producția la cererea din partea 

consumatorilor, încurajând cooperarea 

intersectorială și consolidând transparența 

piețelor și prevenirea crizelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1168 

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

Karin Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială, garantând 

crearea și dezvoltarea organizațiilor de 

producători, a asociațiilor organizațiilor 

de producători și a organizațiilor 

interprofesionale, combătând practicile 

comerciale neloiale sau abuzive în lanțul 

de aprovizionare cu alimente și 

consolidând transparența piețelor și 

prevenirea crizelor; 

Or. en 
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Amendamentul  1169 

Beata Gosiewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea 

crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, prin introducerea 

unor instrumente corespunzătoare, 

inclusiv a unor instrumente financiare, 

pentru a sprijini crearea și dezvoltarea 

unor organisme care să urmărească 

îmbunătățirea cooperării dintre 

producătorii agricoli, cum ar fi grupurile 

și organizațiile producătorilor agricoli, 

prin încurajarea cooperării intersectoriale 

și prin consolidarea transparenței piețelor 

și prevenirea crizelor; 

Or. pl 

 

Amendamentul  1170 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea 

crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, prin introducerea 

unor instrumente corespunzătoare, 

inclusiv a unor instrumente financiare, 

pentru a sprijini crearea și dezvoltarea 

unor organisme care să urmărească 

îmbunătățirea cooperării dintre 

producătorii agricoli, cum ar fi grupurile 
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și organizațiile producătorilor agricoli, 

prin încurajarea cooperării intersectoriale 

și prin consolidarea transparenței piețelor 

și prevenirea crizelor; 

Or. pl 

 

Amendamentul  1171 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea 

crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, prin încurajarea 

cooperării, inclusiv a cooperării 

intersectoriale, prin crearea și dezvoltarea 

organizațiilor de producători (OP), a 

asociațiilor organizațiilor de producători 

(AOP) și a organizațiilor 

interprofesionale (OI), prin combaterea 

practicilor neloiale în lanțul de 

aprovizionare cu alimente și prin 

consolidarea transparenței piețelor și 

prevenirea crizelor; 

Or. it 

 

Amendamentul  1172 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente prin 

asigurarea cadrului juridic și a resurselor 
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din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

financiare necesare pentru combaterea 

practicilor comerciale neloiale, precum și 

pentru a garanta că producătorii 

beneficiază de o parte echitabilă din 

valoarea adăugată, încurajând cooperarea 

intersectorială, monitorizând politica în 

domeniul concurenței și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

Or. pl 

 

Amendamentul  1173 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor primari și 

a fermierilor în lanțul de aprovizionare cu 

alimente, în special garantându-le acestora 

existența unei concurențe adecvate și 

reale în sectorul factorilor de producție, în 

sectorul procesării și în sectorul 

comerțului cu amănuntul, precum și o 

parte echitabilă din valoarea adăugată, 

încurajând cooperarea intersectorială și 

consolidând transparența piețelor și 

prevenirea crizelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1174 

Laurențiu Rebega 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 
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garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială, înființarea și 

dezvoltarea organizațiilor de 

producători, consolidând transparența 

piețelor și prevenirea crizelor și a 

practicilor neloiale în lanțul alimentar; 

Or. ro 

 

Amendamentul  1175 

Francis Zammit Dimech, Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială pentru a asigura 

o compensație justă și echitabilă pentru 

fermieri în schimbul produselor lor și 

consolidând transparența piețelor și 

prevenirea crizelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1176 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, prin 

introducerea unei legislații obligatorii 

care să le garanteze o parte echitabilă din 
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cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea 

crizelor; 

valoarea adăugată, care să acopere 

costurile de producție și să asigure plata 

muncii prestate, prin încurajarea 

cooperării intersectoriale și prin 

consolidarea transparenței piețelor și 

prevenirea crizelor; 

Or. es 

 

Amendamentul  1177 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

22. insistă asupra faptului că este 

important să se consolideze poziția 

producătorilor în lanțul de aprovizionare cu 

alimente, în special garantându-le acestora 

o parte echitabilă din valoarea adăugată, 

încurajând cooperarea intersectorială și 

consolidând transparența piețelor și 

prevenirea crizelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1178 

Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială, susținând 

cooperativele și consolidând transparența 

piețelor și prevenirea crizelor; 
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Or. en 

 

Amendamentul  1179 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în calitate 

de actori principali în lanțul de 

aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1180 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

menține poziția producătorilor în lanțul de 

aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1181 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor, 

precum și aducând clarificări 

suplimentare cu privire la raportul juridic 

dintre dispozițiile cu privire la 

organizarea comună a piețelor (OCP) și 

normele UE în materie de concurență; 

Or. en 

 

Amendamentul  1182 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor; 

22. insistă asupra necesității de a 

consolida poziția producătorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente, în special 

garantându-le acestora o parte echitabilă 

din valoarea adăugată, încurajând 

cooperarea intersectorială și consolidând 

transparența piețelor și prevenirea crizelor, 

în conformitate cu recomandările făcute 

de Grupul operativ pentru piețele agricole 

în vederea combaterii practicilor 

comerciale neloiale pe parcursul 

întregului lanț de aprovizionare cu 

produse alimentare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1183 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, 



 

AM\1148818RO.docx 33/101 PE619.299v01-00 

 RO 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Marijana 

Petir, Alberto Cirio, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. consideră că măsurile de 

gestionare a ofertei de brânzeturi și 

jambon cu denumiri de origine protejate 

sau cu indicație geografică protejată sau 

de vin s-au dovedit a fi eficiente, 

îmbunătățind sustenabilitatea, 

competitivitatea și calitatea produselor 

vizate și ar trebui, așadar, să fie menținute 

și, dacă este cazul, să fie extinse astfel 

încât să acopere toate produsele care 

poartă eticheta de calitate, în conformitate 

cu obiectivele PAC; 

Or. en 

 

Amendamentul  1184 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. subliniază relevanța modelului 

organizațiilor interprofesionale în ceea ce 

privește structurarea lanțului de 

aprovizionare cu alimente și reamintește 

că este important să se permită acestora 

să ia măsuri pentru a combate practicile 

comerciale neloiale și să se asigure plăți 

echitabile pentru operatori și protejarea 

reputației produselor de înaltă calitate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1185 

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

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. subliniază importanța rolului 

organizațiilor interprofesionale pentru 

producători atunci când aceștia se 

confruntă cu limitarea de către restul 

sectorului a valorii adăugate în cazul 

produselor de înaltă calitate; aceste 

organizații pot lua măsuri pentru a crește 

nivelul prețurilor, protejând, în același 

timp, reputația produselor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1186 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. evidențiază faptul că regulamentul 

Omnibus a oferit noi posibilități 

fermierilor care doresc să își consolideze 

puterea de negociere în lanțul de 

aprovizionare cu produse alimentare; 

consideră că aceste dispoziții sunt 

esențiale în cadrul viitoarei PAC și ar 

trebui îmbunătățite în continuare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1187 

Bas Belder 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 22a. invită Comisia să aducă lămuriri 

suplimentare și să actualizeze, dacă este 

cazul, normele referitoare la organizațiile 

de producători și la organizațiile 

interprofesionale, mai ales în ceea ce 

privește politica în domeniul concurenței, 

pentru a răspunde cerințelor din partea 

societății, având în vedere măsurile și 

acordurile încheiate de organizațiile 

interprofesionale; 

Or. en 

 

Amendamentul  1188 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. subliniază necesitatea de a se 

prevedea norme minime armonizate 

pentru a combate răspândirea practicilor 

comerciale abuzive și pentru a se încuraja 

crearea și dezvoltarea organizațiilor de 

producători, a asociațiilor organizațiilor 

de producători și a organizațiilor 

interprofesionale; 

Or. it 

 

Amendamentul  1189 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. solicită ca piețele locale și lanțurile 

scurte de aprovizionare cu produse 

alimentare să beneficieze de un sprijin 

mai mare și de o promovare sporită; 

subliniază că este nevoie să se dezvolte 
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servicii locale legate de lanțurile scurte de 

aprovizionare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1190 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. consideră că PAC trebuie să 

includă o strategie europeană ambițioasă 

privind energia ecologică, promovând 

biocombustibilii cu un grad ridicat de 

sustenabilitate, bazați pe coproducția de 

proteină vegetală; consideră că strategia 

poate constitui un instrument 

complementar de stabilizare a veniturilor 

fermierilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1191 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. este în favoarea introducerii de 

mecanisme care să garanteze că valoarea 

adăugată este repartizată în mod echitabil 

între producție și distribuție fără a 

penaliza consumatorii; 

Or. pt 

 

Amendamentul  1192 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 22 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22b. subliniază că este nevoie să se 

introducă mecanisme publice care să 

reglementeze producția și piețele, cu 

scopul de a se garanta prețuri echitabile 

pentru producție, de a se stabiliza 

prețurile, de a se asigura faptul că 

fermierii au un venit stabil și echitabil și 

de a se garanta dreptul de a produce în 

fiecare țară; 

Or. pt 

 

Amendamentul  1193 

Michel Dantin, Francis Zammit Dimech, Anne Sander, Vladimir Urutchev, Sofia 

Ribeiro, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Norbert Erdős, Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Esther Herranz 

García 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22b. evidențiază că, în conformitate cu 

dispozițiile din regulamentul Omnibus 

referitoare la echilibrarea puterii de 

negociere în lanțul de aprovizionare cu 

produse alimentare, fermierii ar trebui să 

beneficieze în continuare de stimulente 

pentru a se organiza și pentru a se folosi 

de astfel de posibilități noi, colective, 

oferite de organizațiile de fermieri; 

Or. en 

 

Amendamentul  1194 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 22 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22c. evidențiază faptul că viitoarea 

PAC ar trebui, de asemenea, să încurajeze 

dezvoltarea organizațiilor economice din 

sectorul agricol și cooperarea verticală și 

orizontală și să continue să consolideze 

transparența piețelor și instrumentele de 

prevenire a crizelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1195 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, 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 

Punctul 22 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22d. consideră că, pe baza concluziilor 

trase cu privire la funcționarea diferitelor 

observatoare UE ale piețelor (piețele 

laptelui, cărnii, zahărului și culturilor), ar 

trebui ca astfel de instrumente să fie 

folosite și în sectoarele care nu sunt 

acoperite în prezent și să fie dezvoltate în 

continuare pentru a putea furniza 

operatorilor comerciali date fiabile și 

previziuni, lansând alerte timpurii în 

cazul în care apar perturbări ale pieței; 

Or. en 

 

Amendamentul  1196 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne 
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Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 e (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22e. subliniază că instrumentele 

tradiționale de gestionare a piețelor 

prevăzute în PAC (intervențiile publice și 

depozitarea privată) nu mai sunt 

îndeajuns de eficiente în contextul unei 

economii mondiale; 

Or. en 

 

Amendamentul  1197 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de producători 

și prelucrătorii, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

23. subliniază că instrumentele 

tradiționale de gestionare a piețelor 

prevăzute în PAC, de exemplu, 

intervențiile publice și depozitarea privată, 

au un efect redus și insuficient în 

contextul unei economii mondiale; invită 

Comisia să permită crearea unor 

instrumente mai eficiente de gestionare a 

crizelor, de exemplu, schemele de 

reducere voluntară pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiilor de 

producători și prelucrătorilor, și să acorde 

prioritate activării acestor instrumente, 

fără condiția ca intervențiile publice și 

depozitarea privată să fie activate mai 

întâi, și să examineze posibilitatea de a 

extinde aceste instrumente și la alte 

sectoare; 

Or. en 
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Amendamentul  1198 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de producători 

și prelucrătorii, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

23. invită Comisia să permită și, având 

în vedere concluziile trase în urma 

ultimelor crize de pe piețe, chiar să 

încurajeze, în special în sectorul produselor 

lactate, utilizarea complementară a 

instrumentelor de piață inovatoare și a 

instrumentelor de gestionare a crizelor, 

cum ar fi acordurile sectoriale voluntare 

pentru gestionarea și, daca este cazul, 

reducerea ofertei în termeni cantitativi în 

rândul producătorilor, organizațiilor de 

producători asociațiilor de fermieri și 

prelucrătorilor, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1199 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de 

producători și prelucrătorii, și să 

examineze posibilitatea de a extinde 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi 

reglementarea producției și extinderea 

acestor instrumente și la alte sectoare; 



 

AM\1148818RO.docx 41/101 PE619.299v01-00 

 RO 

aceste instrumente și la alte sectoare; 

Or. es 

 

Amendamentul  1200 

Jens Rohde, Jan Huitema 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de 

producători și prelucrătorii, și să 

examineze posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1201 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de producători 

și prelucrătorii, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale pentru gestionarea ofertei în 

termeni cantitativi în rândul producătorilor, 

organizațiilor de producători și 

prelucrătorilor, precum și instrumentele 

active și adaptive de gestionare a ofertei, 

finanțate din fonduri publice, pentru a 

preveni și soluționa crizele, pentru a 
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limita producția (și investițiile vizând 

creșterea producției) și pentru a corela 

mai bine cererea din UE și oferta, și să 

examineze posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare în urma unei 

evaluări a efectelor socio-economice ale 

acestor măsuri; 

Or. en 

 

Amendamentul  1202 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de producători 

și prelucrătorii, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, al uleiului de măsline și 

al fructelor și legumelor, instrumentele 

active de gestionare a crizelor, cum ar fi 

acordurile sectoriale voluntare pentru 

gestionarea ofertei în termeni cantitativi în 

rândul producătorilor, organizațiilor de 

producători și prelucrătorilor, prin 

organizații intersectoriale ale căror 

acorduri trebuie să se aplice tuturor 

operatorilor din lanț prin extinderea 

domeniului de aplicare al normelor și să 

examineze posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

Or. es 

 

Amendamentul  1203 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Karin Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 23. invită Comisia să permită și chiar 
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să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de producători 

și prelucrătorii, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale obligatorii pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiilor de 

producători și prelucrătorilor, de exemplu, 

programul UE de reducere a producției de 

lapte, și să examineze posibilitatea de a 

extinde aceste instrumente și la alte 

sectoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1204 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de producători 

și prelucrătorii, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de producători 

și prelucrătorii, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și de a contracta la alte 

sectoare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1205 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 23. invită Comisia să permită și chiar 
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să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de producători 

și prelucrătorii, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate și al fructelor și 

legumelor, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiilor de 

producători și prelucrătorilor, și să 

examineze posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1206 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de producători 

și prelucrătorii, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, spre exemplu în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiilor de 

producători și prelucrătorilor, și să 

examineze posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1207 

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

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

Toom, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 23. subliniază că noul regulament 
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să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de producători 

și prelucrătorii, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

Omnibus este important pentru 

încurajarea instrumentelor active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiilor de 

producători și prelucrătorilor, și să 

examineze posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1208 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de producători 

și prelucrătorii, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

23. subliniază că noul regulament 

Omnibus este important pentru 

încurajarea instrumentelor active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiilor de 

producători și prelucrătorilor, și să 

examineze posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1209 

Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să permită și chiar 

să încurajeze, în special în sectorul 

produselor lactate, instrumentele active de 

gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile 

23. invită Comisia să furnizeze, în 

special în sectorul produselor lactate, 

instrumentele permanente de gestionare a 

crizelor, cum ar fi acordurile sectoriale 
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sectoriale voluntare pentru gestionarea 

ofertei în termeni cantitativi în rândul 

producătorilor, organizațiile de producători 

și prelucrătorii, și să examineze 

posibilitatea de a extinde aceste 

instrumente și la alte sectoare; 

voluntare pentru gestionarea ofertei în 

termeni cantitativi în rândul producătorilor, 

organizațiilor de producători și 

prelucrătorilor, și să dezvolte o strategie 

cu privire la modalitatea în care aceste 

instrumente ar putea fi extinse și la alte 

sectoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1210 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. îndeamnă Comisia, în lumina 

experienței recente cu piața produselor 

lactate, să prezinte măsuri eficiente care 

să reglementeze aprovizionarea pe piața 

internă în perioade de criză și cu un efect 

similar cu cotele de lapte, împreună cu un 

mecanism de reacție rapidă pentru a 

compensa agricultorii atunci când 

prețurile scad sub un anumit nivel; aceste 

măsuri ar trebui să îndeplinească 

obiectivele de menținere a echilibrului 

teritorial și de sprijinire a menținerii și 

viabilității fermelor producătoare de 

lactate în zone care sunt mai puțin 

competitive și dependente în mare măsură 

de producția de lapte; 

Or. pt 

 

Amendamentul  1211 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. salută eforturile depuse în vederea 

unei strategii sustenabile privind 

proteinele în UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  1212 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. solicită, de asemenea, politici 

publice pentru stabilizarea pieței și 

limitarea producției și a creșterii, 

realizarea de fluxuri de investiții în 

producție și evaluarea impactului 

socioeconomic al acestor investiții; 

Or. es 

 

Amendamentul  1213 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. invită Comisia să încurajeze 

statele membre să elaboreze programe de 

formare privind instrumentele de 

management de risc disponibile, care să le 

permită fermierilor să învețe mai multe 

despre diferitele instrumente; 

Or. fr 
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Amendamentul  1214 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. consideră că unul dintre 

principalele obiective ale acestor inițiative 

ar trebui să fie acela de a consolida 

puterea de negociere a agricultorilor în 

cadrul lanțului de aprovizionare cu 

alimente; 

Or. it 

 

Amendamentul  1215 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge, Ulrike Müller 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. solicită ca Comisia să fie în 

măsură să adopte măsuri la scară 

europeană fără compensație pentru a 

reduce producția în caz de perturbări 

extreme ale pieței în piața laptelui; 

Or. de 

Amendamentul  1216 

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

Paolo De Castro 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. solicită Comisiei să adopte o 

abordare globală și coerentă pentru a 

accelera deciziile de a utiliza actualele 

instrumente de gestionare a crizelor; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  1217 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23b. constată că este nevoie să se creeze 

pe teritoriul UE piețe locale și regionale 

pentru culturile de leguminoase, să se 

îmbunătățească performanța de mediu 

prin rotația culturilor, reducând, în 

același timp, dependența de importurile de 

furaje și consumul de pesticide și 

îngrășăminte, precum și să se crească 

viabilitatea exploatațiilor și să se ofere 

mai multe stimulente economice pentru a 

face trecerea către practici agricole 

sustenabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  1218 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un 

instrument financiar autonom exceptat de 

la principiul bugetar al anualității, astfel 

încât să permită transferuri bugetare de la 

un an la altul, permițând astfel răspunsuri 

rapide și eficace la situațiile de criză, 

inclusiv la cele care implică sănătatea 

animalelor și a plantelor, probleme legate 

de boli și siguranța alimentară; 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză astfel încât acesta să ofere 

răspunsuri mai rapide și eficace la situațiile 

de criză de pe piețele agricole, de alimente 

și furaje; 
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Or. en 

Amendamentul  1219 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un 

instrument financiar autonom exceptat de 

la principiul bugetar al anualității, astfel 

încât să permită transferuri bugetare de la 

un an la altul, permițând astfel răspunsuri 

rapide și eficace la situațiile de criză, 

inclusiv la cele care implică sănătatea 

animalelor și a plantelor, probleme legate 

de boli și siguranța alimentară; 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a identifica cel mai 

bun mod de a oferi răspunsuri rapide și 

eficace la situațiile de criză, inclusiv la cele 

care implică sănătatea animalelor și a 

plantelor, probleme legate de boli și 

siguranța alimentară; 

Or. en 

 

Amendamentul  1220 

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 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un instrument 

financiar autonom exceptat de la principiul 

bugetar al anualității, astfel încât să 

permită transferuri bugetare de la un an la 

altul, permițând astfel răspunsuri rapide 

și eficace la situațiile de criză, inclusiv la 

cele care implică sănătatea animalelor și a 

plantelor, probleme legate de boli și 

siguranța alimentară; 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un instrument 

financiar autonom care să nu se supună 

principiului anualității bugetului, astfel 

încât să permită transferuri bugetare de la 

un an la altul, mai ales când prețurile 

pieței sunt suficient de ridicate, și care să 

ofere răspunsuri mai rapide și mai 

eficiente la situațiile de criză, inclusiv la 

cele care implică sănătatea animalelor, boli 

ale plantelor, siguranța și securitatea 
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alimentară; 

Or. en 

 

Amendamentul  1221 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, 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 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un 

instrument financiar autonom exceptat de 

la principiul bugetar al anualității, astfel 

încât să permită transferuri bugetare de la 

un an la altul, permițând astfel răspunsuri 

rapide și eficace la situațiile de criză, 

inclusiv la cele care implică sănătatea 

animalelor și a plantelor, probleme legate 

de boli și siguranța alimentară; 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un fond UE 

funcțional și autonom pentru situațiile de 

criză din sectorul agricol exceptat de la 

principiul bugetar al anualității, astfel încât 

să permită transferuri bugetare de la un an 

la altul, permițând astfel acțiuni de 

prevenire și răspunsuri rapide și eficace la 

situațiile de criză, inclusiv la cele care 

implică sănătatea animalelor și a plantelor, 

probleme legate de boli și siguranța 

alimentară; insistă ca acest fond UE 

reînnoit pentru situațiile de criză din 

sectorul agricol să fie utilizat pentru a 

completa setul de instrumente europene 

de administrare a riscurilor post-Omnibus 

în cazul unei crize grave; 

Or. en 

 

Amendamentul  1222 

Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. solicită o revizuire aprofundată a 24. solicită o revizuire aprofundată a 
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actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un instrument 

financiar autonom exceptat de la principiul 

bugetar al anualității, astfel încât să permită 

transferuri bugetare de la un an la altul, 

permițând astfel răspunsuri rapide și 

eficace la situațiile de criză, inclusiv la cele 

care implică sănătatea animalelor și a 

plantelor, probleme legate de boli și 

siguranța alimentară; 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un instrument 

financiar autonom în afara bugetului 

agricol și exceptat de la principiul bugetar 

al anualității, astfel încât să permită 

transferuri bugetare de la un an la altul, 

permițând astfel răspunsuri rapide și 

eficace la situațiile de criză, inclusiv la cele 

care implică sănătatea animalelor și a 

plantelor, probleme legate de boli și 

siguranța alimentară, precum și la cele 

care nu sunt legate de crizele din sectorul 

agricol dar care au impact asupra 

agriculturii; 

Or. hr 

Amendamentul  1223 

Nuno Melo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un instrument 

financiar autonom exceptat de la principiul 

bugetar al anualității, astfel încât să permită 

transferuri bugetare de la un an la altul, 

permițând astfel răspunsuri rapide și 

eficace la situațiile de criză, inclusiv la cele 

care implică sănătatea animalelor și a 

plantelor, probleme legate de boli și 

siguranța alimentară; 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un instrument 

financiar autonom exceptat de la principiul 

bugetar al anualității, astfel încât să permită 

transferuri bugetare de la un an la altul, 

permițând astfel răspunsuri rapide și 

eficace la situațiile de criză, cum ar fi 

seceta care a afectat în principal țările din 

sudul Europei atunci când schimbările 

climatice s-au agravat, inclusiv la cele 

care implică sănătatea animalelor și a 

plantelor, probleme legate de boli și 

siguranța alimentară; 

Or. pt 

 

Amendamentul  1224 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un instrument 

financiar autonom exceptat de la principiul 

bugetar al anualității, astfel încât să permită 

transferuri bugetare de la un an la altul, 

permițând astfel răspunsuri rapide și 

eficace la situațiile de criză, inclusiv la cele 

care implică sănătatea animalelor și a 

plantelor, probleme legate de boli și 

siguranța alimentară; 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un instrument 

financiar autonom exceptat de la principiul 

bugetar al anualității, astfel încât să permită 

transferuri bugetare de la un an la altul, 

permițând astfel răspunsuri rapide și 

eficace la situațiile de criză, inclusiv la cele 

care implică sănătatea animalelor și a 

plantelor, probleme legate de boli, inclusiv 

rezistența la antimicrobiene, și siguranța 

alimentară; 

Or. nl 

 

Amendamentul  1225 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un instrument 

financiar autonom exceptat de la principiul 

bugetar al anualității, astfel încât să permită 

transferuri bugetare de la un an la altul, 

permițând astfel răspunsuri rapide și 

eficace la situațiile de criză, inclusiv la cele 

care implică sănătatea animalelor și a 

plantelor, probleme legate de boli și 

siguranța alimentară; 

24. solicită o revizuire aprofundată a 

actualului mecanism de rezervă pentru 

situații de criză pentru a crea un instrument 

financiar autonom exceptat de la principiul 

bugetar al anualității, astfel încât să permită 

transferuri bugetare de la un an la altul, 

permițând astfel răspunsuri rapide și 

eficace la situațiile de criză, inclusiv la cele 

care implică bunăstarea animalelor și 

ecosistemele sănătoase, probleme legate 

de boli și siguranța alimentară; 

Or. en 

 

Amendamentul  1226 

Maria Gabriela Zoană 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. solicită ca actualul sistem de 

calculare a plăților directe în cadrul 

pilonului I, care se bazează adesea pe 

drepturi istorice, să fie înlocuit cu o 

metodă uniformă la nivelul UE pentru 

calcularea plăților, astfel încât sistemul să 

devină mai simplu și mai transparent; 

Or. ro 

 

Amendamentul  1227 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. solicită crearea unui nou 

mecanism complet independent de plățile 

directe și finanțat în principal din marjele 

necheltuite din rubrica 2 din bugetul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  1228 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare 

pentru consolidarea poziției UE pe piața 

agricolă mondială, ele implică, de 

asemenea, o serie de provocări care 

25. consideră că acordurile comerciale 

nu sunt benefice pentru exploatațiile mici 

și mijlocii sau întreprinderile mici și 

mijlocii; acordurile comerciale au efecte 

socio-economice extrem de negative 

asupra agriculturii mici și mijlocii în UE 
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necesită mecanisme de protecție 

consolidate pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile între fermierii din 
UE și cei din restul lumii; 

și în alte părți ale lumii, unde exporturile 

europene ieftine adesea distrug 

agricultura pe care Europa o sprijină, cel 

puțin în principiu, pe lângă faptul că 

generează gaze cu efect de seră și se 

irosește o cantitate semnificativă de 

energie; mecanismele de salvgardare ar 

trebui să ia în considerare costurile legate 
de practicarea unei agriculturi 

sustenabile pe plan social, ambiental și 

economic, atât în UE, cât și în țările în 

care aceasta realizează exporturi; 

Or. es 

 

Amendamentul  1229 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare 

pentru consolidarea poziției UE pe piața 

agricolă mondială, ele implică, de 

asemenea, o serie de provocări care 

necesită mecanisme de protecție 

consolidate pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile între fermierii din 

UE și cei din restul lumii; 

25. consideră că, deși comerțul 

internațional este fără îndoială benefic și 

necesar, sectorul agricol este prea 

importat pentru a fi expus în totalitate 

„pieței libere”; furnizarea alimentelor 

noastre este cuprinsă într-o ecuație 

complexă care implică producția 

alimentară, amenajarea teritoriului, 

protecția mediului, furnizarea de bunuri 

publice și acoperirea nevoilor sociale și 

nu poate fi privită într-o manieră 

unidimensională, unde bunurile să fie 

produse la cel mai mic cost posibil; 

Or. en 

 

Amendamentul  1230 

Matt Carthy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o 

serie de provocări care necesită 

mecanisme de protecție consolidate 

pentru a asigura condiții de concurență 

echitabile între fermierii din UE și cei din 

restul lumii; 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale pot fi benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general, beneficiile sunt 

adesea depășite de efectul destabilizator 
pe care importurile crescute le-ar avea pe 

piața europeană, având adesea un preț 

mai mic și o calitate inferioară 

comparativ cu produsele agricole din UE 

și, în consecință, Comisia ar trebui, în 

toate cazurile, să protejeze producătorul 

european înainte de a continua 

elaborarea unei agende intransigente în 

materie de liber schimb; 

Or. en 

 

Amendamentul  1231 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare 

pentru consolidarea poziției UE pe piața 

agricolă mondială, ele implică, de 

asemenea, o serie de provocări care 

necesită mecanisme de protecție 

consolidate pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile între fermierii din UE 

și cei din restul lumii; 

25. consideră că efectele acordurilor 

comerciale ale UE pentru sectorul agricol 

nu sunt întotdeauna pozitive și că UE ar 

trebui să protejeze producția europeană în 

ceea ce privește aprovizionarea pieței 

interne, consolidându-și poziția pe piața 

agricolă globală prin caracterul distinctiv 

și sustenabil al produselor din UE; 

subliniază că aceste acorduri implică 

adesea o serie de provocări care necesită 

mecanisme de protecție consolidate pentru 

a asigura condiții de concurență echitabile 

și respectarea criteriilor bazate pe 

reciprocitate între fermierii din UE și cu 

privire la cei din restul lumii; 

Or. it 

 

Amendamentul  1232 



 

AM\1148818RO.docx 57/101 PE619.299v01-00 

 RO 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare 

pentru consolidarea poziției UE pe piața 

agricolă mondială, ele implică, de 

asemenea, o serie de provocări care 

necesită mecanisme de protecție 

consolidate pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile între fermierii din 
UE și cei din restul lumii; 

25. consideră că deși acordurile 

comerciale pot fi benefice pentru părți bine 

delimitate din sectorul agricol al UE, în 

special sectorul agroalimentar, în general 

pot provoca efecte socioeconomice grave 

asupra agriculturii de dimensiuni mici și 

mijlocii în UE și în alte părți ale lumii; 

Or. en 

 

Amendamentul  1233 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare 

pentru consolidarea poziției UE pe piața 

agricolă mondială, ele implică, de 

asemenea, o serie de provocări care 

necesită mecanisme de protecție 

consolidate pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile între fermierii din UE 

și cei din restul lumii; 

25. consideră că acordurile comerciale 

implică o serie de provocări care necesită 

mecanisme de protecție consolidate de 

ambele părți pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile între fermierii din UE 

și cei din restul lumii; 

Or. en 

 

Amendamentul  1234 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare 

pentru consolidarea poziției UE pe piața 

agricolă mondială, ele implică, de 

asemenea, o serie de provocări care 
necesită mecanisme de protecție 

consolidate pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile între fermierii din UE 

și cei din restul lumii; 

25. consideră că modelul curent, 

intensiv și orientat spre exporturi al PAC 

și acordurile de liber schimb înrăutățesc 

situația drepturilor sociale, ambientale și 

ale lucrătorilor și necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

Or. pt 

 

Amendamentul  1235 

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

Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Jean-Paul 

Denanot, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

25. consideră că, deși sunt în general 

benefice pentru anumite sectoare agricole 

și sunt necesare pentru consolidarea 

poziției Uniunii pe piața agricolă 

mondială, acordurile comerciale implică, 

de asemenea, o serie de dificultăți care 

impun existența unei coerențe între 

politica comercială și anumite obiective 

ale PAC privind venitul pe exploatație 

agricolă familială, viitorul anumitor 

teritorii rurale, ceea ce presupune, în 

practică, instituirea unor mecanisme de 

protecție sau chiar excluderea sectoarelor 

cele mai sensibile de la negocieri și 

aplicarea principiului reciprocității în 

condițiile de producție, astfel încât să se 

asigure condiții egale de concurență între 

agricultorii Uniunii Europene și 

concurenții lor străini; 
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Or. en 

 

Amendamentul  1236 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări când fermierii din UE și cei 

din restul lumii se confruntă cu condiții 

inegale - în special în ceea ce privește 

normele de mediu, bunăstarea animalelor 

și standardele sociale; este de părere că 

aceste diferențe trebuie să fie luate mai 

bine în considerare la încheierea 

acordurilor comerciale și că acestea nu ar 

trebui să ducă la o deteriorare a 

standardelor europene ridicate; subliniază 

că sunt necesare mecanisme adecvate 

pentru protecția sectorului agricol 

european; 

Or. en 

 

Amendamentul  1237 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele, împreună cu acordurile de 

liber schimb care au fost semnate sau 

sunt în curs de negociere, implică, de 
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condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

asemenea, o serie extinsă de provocări care 

necesită mecanisme de protecție și de 

garantare consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile pentru 

agricultorii Europei și solicită ca 

agricultura să fie exclusă din acordurile 

de liber schimb, inclusiv din cele care au 

fost deja semnate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1238 

Jørn Dohrmann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială și, deși este important să 

continuăm să contribuim la 

îmbunătățirea accesului pe piață al 

produselor agricole europene, ele pot 

implica, de asemenea, o serie de provocări 

care necesită mecanisme de protecție 

consolidate pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile între fermierii din UE 

și cei din restul lumii; 

Or. en 

 

Amendamentul  1239 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 
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agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, trebuie să se țină cont de 

sensibilitățile specifice fiecărui sector și 

de faptul ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

Or. en 

 

Amendamentul  1240 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care trebuie abordate, cum ar 

fi respectarea normelor sanitare și 

fitosanitare ale UE și a standardelor de 

bunăstare a animalelor pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

Or. en 

 

Amendamentul  1241 

John Procter, Anthea McIntyre, James Nicholson 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 
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consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, producția europeană nu ar 

trebui să fie subminată de importurile 

inferioare și care nu corespund 

standardelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1242 

Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate, cum ar fi utilizarea 

instrumentelor de sprijin cuplate pentru a 

asigura condiții de concurență echitabile 

între fermierii din UE și cei din restul 

lumii; 

Or. en 

 

Amendamentul  1243 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare 
pentru consolidarea poziției UE pe piața 

agricolă mondială, ele implică, de 

asemenea, o serie de provocări care 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt utile pentru consolidarea 

poziției UE pe piața agricolă mondială, ele 

implică, de asemenea, o serie de provocări 

și amenință sectoare sensibile, cum ar fi 

creșterea animalelor - unele acorduri ar 
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necesită mecanisme de protecție 

consolidate pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile între fermierii din UE 

și cei din restul lumii; 

trebui să excludă cele mai sensibile 

sectoare - și care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1244 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări, în special în domeniul 

sanitar și al mediului, care necesită 

mecanisme de protecție consolidate pentru 

a asigura condiții de concurență echitabile 

între fermierii din UE și cei din restul 

lumii; 

Or. en 

 

Amendamentul  1245 

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

Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru economia 

UE în ansamblu și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, în raport cu sectorul agricol al 

UE ele implică, de asemenea, o serie de 
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protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

amenințări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

Or. en 

 

Amendamentul  1246 

Fredrick Federley 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care trebuie luate în 

considerare pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile între fermierii din UE 

și cei din restul lumii; 

Or. en 

 

Amendamentul  1247 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru UE în 

general și necesare pentru consolidarea 

poziției UE pe piața agricolă mondială, ele 

implică, de asemenea, o serie de provocări 

care necesită mecanisme de protecție 

consolidate pentru a asigura condiții de 

concurență echitabile între fermierii din UE 

și cei din restul lumii; 
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Or. en 

 

Amendamentul  1248 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Norbert Erdős, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech, Daniel Buda 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care trebuie să fie abordate, 

cum ar fi respectarea normelor sanitare și 

fitosanitare ale UE, pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

Or. en 

 

Amendamentul  1249 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

25. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt profitabile pentru sectorul 

agricol al UE în general și necesare pentru 

consolidarea poziției UE pe piața agricolă 

mondială, ele implică, de asemenea, o serie 

de provocări care necesită mecanisme de 

protecție consolidate pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între 

fermierii din UE și cei din restul lumii; 

Or. fr 
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Amendamentul  1250 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. subliniază faptul că partenerii din 

cadrul OMC își susțin de asemenea 

sectorul agricol și că nu se poate face 

niciun pas către continuarea liberalizării 

într-o manieră pur unilaterală, deoarece 

ar expune agricultorii UE la o concurență 

neloială; 

Or. en 

 

Amendamentul  1251 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Laima Liucija 

Andrikienė 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. consideră că respectarea de către 

sectoarele agricole din statele partenere a 

practicilor agricole bune și durabile, a 

măsurilor climatice și a altor mijloace de 

minimizare a impactului agriculturii 

asupra mediului , care sunt aplicate în 

UE, devine un prag obligatoriu pentru a 

permite accesul bunurilor fabricate în 

statele terțe pe piața UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  1252 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, 

Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Algirdas Saudargas, Petras Auštrevičius 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. consideră că respectarea de către 

sectoarele agricole din statele partenere a 

practicilor agricole bune și durabile, a 

măsurilor climatice și a altor mijloace de 

minimizare a impactului agriculturii 

asupra mediului , care sunt aplicate în 

UE, devine un prag obligatoriu pentru a 

permite accesul bunurilor fabricate în 

statele terțe pe piața UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  1253 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. invită Comisia să înceapă să 

considere agricultura ca activitate 

strategică și să abordeze acordurile de 

liber schimb astfel încât agricultura să nu 

fie considerată drept variabila de ajustare 

a celorlalte sectoare implicate în comerț, 

iar sectoarele principale, cum ar fi 

producția de lapte crud, să fie protejate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1254 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Norbert Erdős, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech, Daniel Buda 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. invită Comisia să revizuiască 

mecanismele actuale de protecție 

disponibile în cadrul OCP unică, ce ar 

trebui să joace un rol preventiv în 

sectoarele sensibile bazate pe pragurile de 

volum și de preț de referință, care să 

permită declanșarea automată a 

mecanismelor de protecție atunci când se 

ating astfel de praguri; 

Or. en 

 

Amendamentul  1255 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. solicită Comisiei să se asigure că 

fiecare produs agricol importat respectă 

aceleași norme sociale, sanitare și de 

mediu pe care trebuie să le îndeplinească 

produsele UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  1256 

Jean Arthuis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. consideră că, la momentul actual, 

nu ar fi benefic dacă am simți obligația de 

a recurge la subvenții publice pentru a 

ajuta anumite sectoare agricole care au 

fost slăbite din cauza negocierii unor noi 

acorduri de liber schimb; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  1257 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. subliniază faptul că în UE există 

standarde minime pentru protecția 

porcilor, vițeilor, găinilor ouătoare și 

puilor de carne, dar că acest lucru nu este 

valabil și pentru o serie de animale de 

crescătorie; 

Or. nl 

 

Amendamentul  1258 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. regretă, în plus, că deseori, în 

acordurile discutate până în prezent, s-a 

optat să sacrifice interesele sectorului 

agroalimentar european în beneficiul 

altor sectoare de producție; 

Or. it 

 

Amendamentul  1259 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 25a. solicită să se acorde prioritate 

sprijinirii exploatațiilor agricole mici și 

mijlocii și a unei agriculturi diversificate, 

care să nu fie dependentă de exporturi 

sau de monoculturi, precum și 

suveranității alimentare, agroecologiei și 

producției locale și consumului local de 

produse agricole, pentru ca, printre altele, 

să se evite posibilele neconcordanțe cu 

politicile externe; 

Or. pt 

 

Amendamentul  1260 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. solicită interzicerea autorizării, 

cultivării, comercializării și importului de 

OMG-uri, inclusiv în furaje; 

Or. en 

 

Amendamentul  1261 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. consideră că este necesar ca PAC 

să fie coerentă cu alte politici ale UE; în 

special, ar trebui să își asume rolul de a 

asigura coerența politicilor pentru 

dezvoltare și să nu contracareze eforturile 

de consolidare a lanțurilor locale de 

aprovizionare cu alimente în țările în curs 

de dezvoltare; 
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Or. en 

 

Amendamentul  1262 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. insistă asupra faptului că 

schimburile comerciale internaționale nu 

trebuie să pună în pericol capacitatea și 

dreptul fiecărei țări de a-și produce 

propriile alimente sau dreptul său la 

suveranitate alimentară; 

Or. es 

 

Amendamentul  1263 

Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. reamintește că produsele care 

intră în UE trebuie să respecte 

standardele europene privind bunăstarea 

animalelor și de mediu; 

Or. en 

 

Amendamentul  1264 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25b. solicită eliminarea treptată a 

subvențiilor la export pentru a evita 
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denaturarea pieței în așa-numitele țări în 

curs de dezvoltare; 

Or. en 

 

Amendamentul  1265 

Angélique Delahaye 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25b. solicită Comisiei să efectueze o 

evaluare sistematică a impactului 

dispozițiilor referitoare la sectorul agricol 

din fiecare acord comercial și să ofere 

strategii specifice pentru a se asigura că 

niciun sector agricol nu va suferi ca 

urmare a unui acord comercial încheiat 

cu o țară terță. 

Or. en 

 

Amendamentul  1266 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25b. consideră că produsele 

comercializate la nivel internațional ar 

trebui să îndeplinească următoarele 

criterii: 

 - nu trebuie să fie produse pe terenurile 

necesare pentru producerea alimentelor 

țării; 

 - nu trebuie introduse pe piață prin orice 

formă de dumping (economic, social sau 

de mediu); 

 -trebuie să nu ruineze fermierii din țara 

de destinație și nici să nu îi înlăture de pe 
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piețele lor; 

Or. es 

 

Amendamentul  1267 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25b. consideră că nu ar trebui să existe 

acorduri comerciale bilaterale care să 

includă produse agricole, deoarece, în 

cele din urmă, mijloacele de subzistență 

ale agricultorilor sunt folosite ca monedă 

de schimb în negocierile cu alte sectoare, 

caz în care micii fermieri și familiile lor 

întotdeauna suportă cheltuielile; 

Or. en 

 

Amendamentul  1268 

Jean Arthuis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25b. consideră că, în vederea asigurării 

coerenței, ar trebui să evităm 

transformarea agriculturii în variabila de 

ajustare pentru negocierile privind 

acordurile de liber schimb în viitor și ar 

trebui să se continue, în schimb, în 

conformitate cu principiul „un singur 

buzunar”; 

Or. fr 
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Amendamentul  1269 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25b. solicită, prin urmare, Comisiei să 

elaboreze o legislație specifică a UE, ca 

parte a viitoarei PAC, privind standardele 

minime de protecție a tuturor animalelor 

de fermă; 

Or. nl 

 

Amendamentul  1270 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25c. consideră că aceste provocări 

necesită mecanisme de protecție 

consolidate pentru a se asigura condiții de 

concurență echitabile între fermierii din 

UE și cei din restul lumii și care să ia în 

considerare efectele sociale, de mediu și 

economice atât în UE, cât și în țările în 

care exportăm; 

Or. en 

 

Amendamentul  1271 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25c. subliniază că ar crește riscul de a 

exporta producția internă a UE în 
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străinătate, în detrimentul dezvoltării 

rurale, a mediului și, în anumite cazuri, a 

calității alimentelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1272 

Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Elsi Katainen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25d. subliniază că această abordare ar 

trebui, de asemenea, să ilustreze 

dezbaterile privind viitoarele acorduri 

comerciale (Mercosur, Noua Zeelandă, 

Australia etc.) și impactul lor asupra 

agriculturii în Europa; 

Or. en 

 

Amendamentul  1273 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de 

siguranță și de mediu și a sistemelor de 

producție de calitate din UE, atât prin 

etichetare, cât și prin activități de 

comercializare pe piața internă și pe piețele 

din țările terțe; 

26. consideră că UE ar trebui să joace 

un rol mai activ în stabilirea unor 

standarde multilaterale pentru lanțurile 
de aprovizionare, inclusiv de siguranță 

alimentară, drepturile omului, în special 

pentru lucrători și agricultori, standarde 

de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe; 

Or. en 
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Amendamentul  1274 

Czesław Adam Siekierski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe; 

26. solicită adoptarea unor noi 

inițiative de promovare a standardelor UE 

de producție, de siguranță și de mediu și de 

sprijinire a sistemelor de producție a unor 

alimente de calitate, precum și crearea 

unei strategii de dezvoltare pe termen 

lung pentru sectorul agricol al UE pentru 

a asigura stabilitatea și previzibilitatea 

pentru agricultori și pentru a se garanta 

securitatea alimentară pentru cetățenii 

UE; 

Or. pl 

 

Amendamentul  1275 

Othmar Karas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe; 

26. solicită Comisiei Europene să 

lanseze inițiative de promovare și apărare 

a standardelor UE de producție, de 

siguranță și de mediu și a sistemelor de 

producție de calitate din UE care pot fi 

atinse, printre altele, atât prin etichetare, 

cât și prin activități de comercializare pe 

piața internă și pe piețele din țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  1276 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe; 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE prin norme uniforme în 

materie de etichetare care să asigure 

trasabilitatea deplină a produselor și 

sprijinirea activităților de comercializare 

pe piața internă și pe piețele din țările terțe; 

Or. it 

 

Amendamentul  1277 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe; 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu, lanțuri scurte de 

aprovizionare care pot reduce distanța de 

transport a alimentelor și solicită sisteme 

de producție de calitate din UE, atât prin 

etichetare, cât și prin activități de 

comercializare pe piața internă și pe piețele 

din țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  1278 

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

Telička, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe; 

26. solicită inițiative clare și 

transparente de promovare a standardelor 

UE de producție, de siguranță și de mediu 

și a sistemelor de producție de calitate din 

UE, atât prin etichetare, cât și prin activități 

de comercializare pe piața internă și pe 

piețele din țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  1279 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Michel 

Dantin, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe; 

26. solicită inițiative de consolidare a 

promovării standardelor UE de producție, 

de siguranță și de mediu și a sistemelor de 

producție de calitate din UE, atât prin 

etichetare, cât și prin activități de 

comercializare pe piața internă și pe piețele 

din țările terțe; 

Or. en 

 

Amendamentul  1280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe; 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare 

voluntară, cât și prin activități de 

comercializare pe piața internă și pe piețele 

din țările terțe; 
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Or. en 

 

Amendamentul  1281 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe; 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare și 

promovare pe piața internă și pe piețele din 

țările terțe pentru acele sectoare care 

beneficiază de instrumente de politică 

specifice în cadrul PAC; 

Or. en 

 

Amendamentul  1282 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe; 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță, 

de protecție a animalelor și de mediu și a 

sistemelor de producție de calitate din UE, 

atât prin etichetare, cât și prin activități de 

comercializare pe piața internă și pe piețele 

din țările terțe; 

Or. nl 

 

Amendamentul  1283 

Bronis Ropė, Algirdas Saudargas, Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Ivari 

Padar 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe; 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe, 

garantând, de asemenea, interesele 

consumatorilor, astfel încât aceștia să 

poată fi siguri că mărfurile comercializate 

sub aceeași marcă au aceeași compoziție, 

indiferent de piață și asigurând un grad 

ridicat de conștientizare în cazul utilizării 

unor rețete modificate; 

Or. en 

 

Amendamentul  1284 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. solicită inițiative de promovare a 

standardelor UE de producție, de siguranță 

și de mediu și a sistemelor de producție de 

calitate din UE, atât prin etichetare, cât și 

prin activități de comercializare pe piața 

internă și pe piețele din țările terțe; 

26. solicită inițiative de promovare 

continuă a standardelor UE de producție, 

de siguranță și de mediu și a sistemelor de 

producție de calitate din UE, atât prin 

sisteme de etichetare privind originea 

europeană și prin programe de 

comercializare consolidate pe piața internă 

și pe piețele din țările terțe, cât și prin 

păstrarea și îmbunătățirea instrumentelor 

politice specifice pentru anumite 

producții; 

 

Or. en 

 

Amendamentul  1285 



 

AM\1148818RO.docx 81/101 PE619.299v01-00 

 RO 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. regretă faptul că în comunicarea 

Comisiei nu se pune mai mult accentul pe 

chestiunea obiceiurilor de alimentație și 

de consum ale cetățenilor UE; 

Or. it 

 

Amendamentul  1286 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. insistă asupra faptului că aceste 

standarde trebuie să cuprindă: drepturile 

agricultorilor, drepturile lucrătorilor, 

drepturile omului în cazul țăranilor și 

costurile de producție ale agriculturii 

durabile; 

Or. es 

 

Amendamentul  1287 

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

Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. salută creșterea constantă a 

bugetului disponibil pentru sistemele și 

programele de promovare și îndeamnă CE 

să mențină ritmul creșterii acestui buget 

datorită intereselor tot mai mari din 
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partea producătorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1288 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. subliniază că toate importurile 

agricole în UE trebuie să respecte pe 

deplin cele mai înalte standarde europene 

de mediu, sociale și de bunăstare a 

animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1289 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. consideră că, ca urmare a 

importurilor de furaje pentru creșterea 

intensivă a animalelor, UE este 

responsabilă de despădurire, de 

îndepărtarea apei, de pierderea 

biodiversității și de acapararea terenurilor 

în alte părți ale lumii și, prin urmare, 

susține atât producția sustenabilă a 

furajelor pe baza de culturilor regionale, 

cât și acordarea unui sprijin mai puternic 

pentru culturile bogate în proteine pe 

teritoriul UE; 

Or. nl 
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Amendamentul  1290 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. subliniază principiul accesului 

calificat pe piață, ceea ce înseamnă că 

mărfurile importate ar trebui să respecte 

standardele UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  1291 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26b. subliniază importanța lanțurilor de 

aprovizionare locale și regionale scurte, 

care sunt mai sustenabile din punct de 

vedere ecologic - deoarece ele provoacă 

mai puțină poluare, fiind necesar să fie 

transportate pe distanțe mai reduse - și 

înseamnă că produsele sunt mai proaspete 

și mai ușor de trasat; 

Or. es 

 

Amendamentul  1292 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26b. consideră că pentru produsele de 

origine animală trebuie să se introducă o 
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etichetare obligatorie a sistemului de 

adăpostire; 

Or. nl 

 

Amendamentul  1293 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26b. subliniază că, pentru a asigura 

conservarea mediului și a aprovizionării 

cu produse alimentare pentru populația 

tot mai mare a lumii, aceste obiceiuri 

alimentare, încet, dar sigur, trebuie 

schimbate, iar producția va trebui, prin 

urmare, să fie orientată către aceste noi 

obiective; 

Or. it 

 

Amendamentul  1294 

Thomas Waitz 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26b. consideră că produsele care 

rezultă din despăduriri, acaparare de 

terenuri sau de resurse și încălcări ale 

drepturilor omului nu ar trebui să aibă 

acces pe piața UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  1295 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26b. solicită reducerea birocrației și a 

condițiilor inutile pentru a permite 

producătorilor mai mici să participe la 

aceste sisteme; 

Or. en 

 

Amendamentul  1296 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26b. solicită limite mai stricte în ceea ce 

privește utilizarea antibioticelor și 

interzicerea utilizării antibioticelor de 

rezervă; 

Or. en 

 

Amendamentul  1297 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26c. îndeamnă statele membre să 

elaboreze și să pună în aplicare sisteme de 

calitate, cum ar fi folosirea opțională a 

mențiunilor de calitate „produs montan" 

și „produs din agricultura insulară", 

pentru a le oferi producătorilor interesați 

posibilitatea de a le introduce rapid pe 

piață; 



 

PE619.299v01-00 86/101 AM\1148818RO.docx 

RO 

Or. en 

 

Amendamentul  1298 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26c. invită Comisia să respecte 

dorințele Parlamentului privind 

subvențiile UE pentru coride și, în cadrul 

viitoarei PAC, să nu ofere subvenții 

pentru creșterea de tauri folosiți pentru 

coride; 

Or. nl 

 

Amendamentul  1299 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26c. invită Comisia să includă, în 

cadrul PAC, obiective și măsuri care să 

țină seama de această necesitate 

fundamentală, transformând chestiunea 

obiceiurilor alimentare într-unul dintre 

punctele esențiale ale acestei politici 

comune; 

Or. it 

 

Amendamentul  1300 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel Viegas 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 c (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26c. subliniază faptul că producția 

locală sprijină tradițiile gastronomice și 

economiile locale; 

Or. es 

Amendamentul  1301 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26c. solicită reglementări mai stricte 

privind transportul animalelor vii și în 

scopul transportului pe cea mai scurtă 

distanță de la ferme până la abator; 

Or. en 

 

Amendamentul  1302 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26d. solicită Comisiei, de asemenea, să 

își asume responsabilitatea în acest sens 

prin introducerea unei interdicții a 

importurilor de soia, făină de pește și ulei 

de palmier utilizate ca furaje pentru 

creșterea intensivă a animalelor; 

Or. nl 

 

Amendamentul  1303 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 26 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26d. solicită o legislație mai adaptată la 

standardele minime privind bunăstarea 

speciilor de animale de fermă specifice; 

Or. en 

 

Amendamentul  1304 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 e (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26e. solicită o reducere masivă a 

utilizării pesticidelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1305 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 f (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26f. solicită interzicerea tuturor 

formelor de brevetare a semințelor, pentru 

a proteja fermierii împotriva presiunii și 

puterii multinaționalelor producătoare de 

semințe și pentru a proteja soiurile 

locale;  

Or. en 

 

Amendamentul  1306 

Stefan Eck 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 26 g (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26g. solicită interzicerea practicilor de 

mutilare și de tăiere a puilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  1307 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 h (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26h. solicită o reducere masivă a 

importului de hrană pentru animale și 

îndeamnă Comisia Europeană să sprijine 

autonomia treptată a fermierilor în 

producerea hranei pentru animale; 

Or. en 

 

Amendamentul  1308 

Stefan Eck 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 i (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26i. solicită Comisiei să includă acțiuni 

concrete pentru promovarea bunăstării 

ecvideelor care contribuie în mod concret 

la activitățile agricole ale micilor fermieri 

din zonele montane; 

Or. en 

 

Amendamentul  1309 
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Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Un proces decizional transparent pentru o 

propunere solidă privind PAC în perioada 

2020-2027 

Un proces decizional transparent pentru o 

propunere solidă privind PAC în perioada 

2021-2027 

Or. pl 

Amendamentul  1310 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Un proces decizional transparent pentru o 

propunere solidă privind PAC în perioada 

2020-2027 

Un proces decizional transparent pentru o 

propunere solidă privind PAC în perioada 

2021-2028 

Or. en 

 

Amendamentul  1311 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, măsurile și alocările 

financiare și să determine nivelul de 

flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică; 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, măsurile și alocările 

financiare și să determine nivelul de 

flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică, evitând în 

același timp denaturarea concurenței 

rezultată din deciziile naționale; 
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Or. en 

 

Amendamentul  1312 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, măsurile și alocările 

financiare și să determine nivelul de 

flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică; 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, măsurile și alocările 

financiare și să determine nivelul de 

flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică, pentru a evita 

denaturarea concurenței rezultată din 

deciziile naționale; 

Or. it 

Amendamentul  1313 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, măsurile și alocările 

financiare și să determine nivelul de 

flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică; 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele comune de bază, măsurile și 

alocările financiare, bazate pe indicatorii 

obiectivi, și să determine nivelul adecvat 

de flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică; 

Or. en 
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Amendamentul  1314 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, măsurile și alocările 

financiare și să determine nivelul de 

flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică; 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, măsurile și alocările 

financiare și să determine nivelul de 

flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre și regiunilor să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică; 

Or. en 

 

Amendamentul  1315 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Daniel Buda, 

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

Vandenkendelaere, Vladimir Urutchev, Albert Deß, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, măsurile și alocările 

financiare și să determine nivelul de 

flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică; 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, standardele de bază, 

măsurile și alocările financiare și să 

determine nivelul de flexibilitate necesar 

pentru a le permite statelor membre să facă 

față particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică; 

Or. en 

 

Amendamentul  1316 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, măsurile și alocările 

financiare și să determine nivelul de 

flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică; 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, măsurile și alocările 

financiare și să determine nivelul de 

flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre și regiunilor să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1317 

Georgios Epitideios 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, măsurile și alocările 

financiare și să determine nivelul de 

flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică; 

27. subliniază că Parlamentul și 

Consiliul ar trebui, prin intermediul 

procedurii de codecizie, să stabilească 

obiectivele generale, măsurile și alocările 

financiare, fără a limita nivelul de 

flexibilitate necesar pentru a le permite 

statelor membre să facă față 

particularităților și nevoilor lor în 

conformitate cu piața unică; 

Or. el 

Amendamentul  1318 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 27a. avertizează împotriva riscurilor 

care decurg din posibilitatea statelor 

membre de a-și defini în mod independent 

planurile naționale și de a-și revizui anual 

deciziile, fără un set comun consolidat de 

reguli, obiective și măsuri stabilite la 

nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  1319 

Laurențiu Rebega 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. Subliniază importanța realizării 

unui studiu de impact privind toate 

aspectele propuse de către Comisie în 

cadrul comunicării, începând de la 

procesul de producție până la cercetare, 

care trebuie să ilustreze decalajele 

existente la nivelul statelor membre; în 

baza acestor studii, ar trebui agreate 

măsuri și soluții la nivel european 

(bioeconomie, sisteme de consultanță, 

sisteme de control, etc.); 

Or. ro 

Amendamentul  1320 

Michel Dantin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. subliniază că Comisia ar trebui să 

elaboreze un plan strategic național 

standard pentru colegiuitori, pentru a le 

permite acestora să aprecieze domeniul de 

aplicare, nivelul de detaliu și conținutul 

unor astfel de planuri, care sunt elemente 
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vitale ale viitoarei propuneri a Comisiei, și 

ar trebui să stabilească cu precizie 

condițiile de evaluare a acestor strategii 

naționale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1321 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27b. subliniază modul în care o astfel 

de posibilitate ar expune fermierii unui 

nivel ridicat de incertitudine rezultat din 

deciziile politice luate la nivel național, 

care ar putea varia în mod semnificativ în 

funcție de orientările guvernelor 

responsabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  1322 

Bronis Ropė 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. regretă că întregul proces al 

exercițiului de programare privind PAC 

pentru perioada de după 2020 - consultare, 

comunicare, evaluare a impactului și 

propuneri legislative - începe cu o 

întârziere semnificativă, având în vedere că 

se apropie sfârșitul celei de-a opta 

legislaturi, punând în pericol posibilitatea 

ajungerii la un acord final înainte de 

alegerile europene; 

28. regretă că întregul proces al 

exercițiului de programare privind PAC 

pentru perioada de după 2020 - consultare, 

comunicare, evaluare a impactului și 

propuneri legislative - începe adesea cu o 

întârziere semnificativă, având în vedere că 

se apropie sfârșitul celei de-a opta 

legislaturi, riscând ca dezbaterea privind 

viitoarea PAC să fie umbrită de 

dezbaterile electorale și punând în pericol 

posibilitatea ajungerii la un acord final 

înainte de alegerile europene; 
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Or. en 

 

Amendamentul  1323 

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

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. regretă că întregul proces al 

exercițiului de programare privind PAC 

pentru perioada de după 2020 - consultare, 

comunicare, evaluare a impactului și 

propuneri legislative - începe cu o 

întârziere semnificativă, având în vedere că 

se apropie sfârșitul celei de-a opta 

legislaturi, punând în pericol posibilitatea 

ajungerii la un acord final înainte de 

alegerile europene; 

28. regretă că întregul proces al 

exercițiului de programare privind PAC 

pentru perioada de după 2020 - consultare, 

comunicare, evaluare a impactului și 

propuneri legislative - începe cu o 

întârziere semnificativă, având în vedere că 

se apropie sfârșitul celei de-a opta 

legislaturi și că numai prin eforturi 

considerabile se poate ajunge la un acord 

final înainte de alegerile europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  1324 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. regretă că întregul proces al 

exercițiului de programare privind PAC 

pentru perioada de după 2020 - consultare, 

comunicare, evaluare a impactului și 

propuneri legislative - începe cu o 

întârziere semnificativă, având în vedere că 

se apropie sfârșitul celei de-a opta 

legislaturi, punând în pericol posibilitatea 

ajungerii la un acord final înainte de 

alegerile europene; 

28. deși întregul proces al exercițiului 

de programare privind PAC pentru 

perioada de după 2020 - consultare, 

comunicare, evaluare a impactului și 

propuneri legislative - începe cu o 

întârziere semnificativă, având în vedere că 

se apropie sfârșitul celei de-a opta 

legislaturi, nu ar trebui să pună în pericol 

posibilitatea ajungerii la un acord final 

înainte de alegerile europene; 

Or. en 
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Amendamentul  1325 

Nuno Melo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. invită Comisia să introducă o 

reglementare tranzitorie care să permită, 

în cazul în care există o întârziere în 

adoptarea politicii agricole comune, ca 

fermierii să aibă în continuare acces la 

măsurile programului de dezvoltare 

rurală, în special la măsurile de mediu și 

cele privind investițiile; 

Or. pt 

Amendamentul  1326 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. regretă intenția evidentă a 

Comisiei de a introduce o reformă a PAC 

care să se opună flagrant voinței 

popoarelor Europei și a majorității 

reprezentanților lor aleși și care să pună 

în pericol viitorul majorității 

exploatațiilor agricole; 

Or. fr 

 

Amendamentul  1327 

Fredrick Federley 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. invită statele membre să pună în 

aplicare noua reformă pentru a evita 
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întârzierile în efectuarea plăților către 

fermieri și să își asume responsabilitatea 

și să compenseze în mod corespunzător 

fermierii în cazul în care există întârzieri; 

Or. en 

 

Amendamentul  1328 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. subliniază, totuși, că trebuie să se 

realizeze un număr maxim de progrese 

înainte de încheierea mandatului actual și 

că această chestiune trebuie evidențiată în 

timpul campaniei pentru alegerile pentru 

Parlamentul European; 

Or. fr 

Amendamentul  1329 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. consideră că trebuie eliminată 

industria furajelor; 

Or. nl 

 

Amendamentul  1330 

Anja Hazekamp 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28b. consideră, de asemenea, că trebuie 

eliminate subvențiile europene pentru 

agricultură; 

Or. nl 

Amendamentul  1331 

Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. invită Comisia să propună, înainte 

de aplicarea noului model de realizare a 

obiectivelor, o perioadă de tranziție 

suficient de lungă pentru a asigura o 

tranziție fără probleme și pentru a evita 

orice întârziere în efectuarea plăților anuale 

către fermieri și în punerea în aplicare a 

programelor de dezvoltare rurală; 

29. invită Comisia ca, înainte de 

aplicarea noului model de realizare a 

obiectivelor și luând în considerare 

introducerea planurilor strategice 

naționale, să propună o perioadă de 

tranziție suficient de lungă pentru a asigura 

o tranziție fără probleme, care să 

garanteze că statele membre dispun de un 

timp suficient pentru a pune în aplicare 

noua politică în mod sistematic și 

corespunzător și pentru a evita orice 

întârziere în efectuarea plăților anuale către 

fermieri și în punerea în aplicare a 

programelor de dezvoltare rurală; 

Or. en 

 

Amendamentul  1332 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness, 

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

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

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. invită Comisia să propună, înainte 

de aplicarea noului model de realizare a 

29. invită Comisia să propună, înainte 

de orice schimbare substanțială în 
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obiectivelor, o perioadă de tranziție 

suficient de lungă pentru a asigura o 

tranziție fără probleme și pentru a evita 

orice întârziere în efectuarea plăților anuale 

către fermieri și în punerea în aplicare a 

programelor de dezvoltare rurală; 

elaborarea și/sau punerea în aplicare a 

politicii agricole comune, o perioadă de 

tranziție suficient de lungă pentru a asigura 

o tranziție fără probleme și pentru a evita 

orice întârziere în efectuarea plăților anuale 

către fermieri și în punerea în aplicare a 

programelor de dezvoltare rurală; 

Or. en 

 

Amendamentul  1333 

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

Kalinowski 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. invită Comisia să propună, înainte 

de aplicarea noului model de realizare a 

obiectivelor, o perioadă de tranziție 

suficient de lungă pentru a asigura o 

tranziție fără probleme și pentru a evita 

orice întârziere în efectuarea plăților anuale 

către fermieri și în punerea în aplicare a 

programelor de dezvoltare rurală; 

29. invită Comisia să propună, înainte 

de introducerea unui sistem complet nou, 

o perioadă de tranziție suficient de lungă 

pentru a asigura o tranziție fără probleme și 

pentru a evita orice întârziere în efectuarea 

plăților anuale către fermieri și în punerea 

în aplicare a programelor de dezvoltare 

rurală; 

Or. en 

 

Amendamentul  1334 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. invită Comisia să propună, înainte 

de aplicarea noului model de realizare a 

obiectivelor, o perioadă de tranziție 

suficient de lungă pentru a asigura o 

tranziție fără probleme și pentru a evita 

orice întârziere în efectuarea plăților anuale 

către fermieri și în punerea în aplicare a 

29. invită Comisia să propună, înainte 

de aplicarea noului model de realizare a 

obiectivelor, o perioadă de tranziție 

suficient de lungă pentru a asigura o 

tranziție fără probleme și pentru a evita 

orice întârziere în efectuarea plăților anuale 

către fermieri și în punerea în aplicare a 
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programelor de dezvoltare rurală; măsurilor de dezvoltare rurală; 

Or. en 

 


