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Amendamentul 1
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. insistă asupra faptului că bugetul 
destinat agriculturii nu ar trebui să facă 
obiectul altor reduceri, în special având în 
vedere că sectorul agricol este afectat 
adesea de crize care necesită un răspuns 
bugetar;

Or. en

Amendamentul 2
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. constată că exercițiul bugetar 2020 
este ultimul din perioada actuală a CFM 
și, prin urmare, subliniază importanța 
pregătirii și a bunei adaptări la noua 
perioadă financiară, în care trebuie 
asigurat fermierilor un standard de viață 
echitabil;

Or. en

Amendamentul 3
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. este profund îngrijorat de 
consecințele bugetare ale unui Brexit fără 
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acord și, întrucât fermierii trebuie să își 
planifice activitatea în avans, se opune 
ferm oricărei reduceri neașteptate a 
alocărilor PAC în 2020, în cazul în care 
nu există un acord între Uniune și 
Regatul Unit;

Or. en

Amendamentul 4
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. ia act de faptul că sprijinul 
bugetar al Uniunii pentru forme de 
agricultură dăunătoare mediului conduce 
la costuri externalizate, care trebuie 
suportate de alte fonduri publice; 
subliniază că acest lucru nu constituie o 
utilizare eficientă a bugetului; ia act de 
faptul că abordările la nivelul întregului 
sistem, cum ar fi agroecologia, duc la 
reducerea externalităților negative și 
reprezintă o utilizare mai eficientă a 
bugetului în acest sens;

Or. en

Amendamentul 5
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. subliniază că bugetul Uniunii 
trebuie să fie coerent cu obiectivele 
Acordului de la Paris;
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Or. en

Amendamentul 6
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. reamintește că, în martie 2017, 
ECOFIN a solicitat statelor membre să 
cheltuiască o sumă mai mare din bugetul 
Uniunii pentru finanțarea politicilor 
climatice pe parcursul perioadei rămase 
din actualul CFM, având în vedere 
angajamentele suplimentare asumate cu 
ocazia COP 21 de la Paris; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la necreșterea 
cheltuielilor, având în vedere atât 
angajamentele asumate de Uniune în 
cadrul Acordului de la Paris, cât și 
obiectivul Parlamentului European de 
reducere cu 30 % a cheltuielilor legate de 
climă în următorul CFM 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 7
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2g. reamintește că, potrivit Curții de 
Conturi Europene (CCE), există un risc 
serios ca obiectivul de cel puțin 20 % 
pentru cheltuieli legate de climă în 
bugetul Uniunii pentru perioada 2014-
2020 să nu fie atins; regretă că, odată cu 
proiectul de buget general pentru 
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exercițiul financiar 2020 propus în 
prezent, în pofida alocării sale de 21 % 
pentru cheltuieli legate de climă, bugetul 
Uniunii pentru perioada 2014-2020 va 
atinge doar 19,7 % din cheltuielile legate 
de climă; ia act de faptul că aceasta 
reprezintă un deficit de 3,5 miliarde EUR 
față de obiectivul fixat pentru cheltuielile 
legate de climă;

Or. en

Amendamentul 8
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă propunerea Comisiei de a 
reduce creditele alocate organizațiilor de 
producători din sectorul fructelor și al 
legumelor (- 14,6 milioane EUR), ceea ce 
ar putea avea un impact negativ asupra 
contribuției lor tot mai importante la 
reechilibrarea puterii de negociere în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente; 
regretă lipsa creditelor pentru sectorul 
cărnii de pasăre, deoarece acesta este 
afectat de denaturarea neloială a comerțului 
cu Ucraina;

3. respinge propunerea Comisiei de a 
reduce creditele alocate organizațiilor de 
producători din sectorul fructelor și al 
legumelor (- 14,6 milioane EUR), ceea ce 
ar putea avea un impact negativ asupra 
contribuției lor tot mai importante la 
reechilibrarea puterii de negociere în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente; 
regretă lipsa creditelor pentru sectorul 
cărnii de pasăre, deoarece acesta este 
afectat de denaturarea neloială a comerțului 
cu Ucraina;

Or. en

Amendamentul 9
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă propunerea Comisiei de a 
reduce creditele alocate organizațiilor de 

3. se opune cu fermitate propunerii 
Comisiei de a reduce creditele alocate 
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producători din sectorul fructelor și al 
legumelor (- 14,6 milioane EUR), ceea ce 
ar putea avea un impact negativ asupra 
contribuției lor tot mai importante la 
reechilibrarea puterii de negociere în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente; 
regretă lipsa creditelor pentru sectorul 
cărnii de pasăre, deoarece acesta este 
afectat de denaturarea neloială a comerțului 
cu Ucraina;

organizațiilor de producători din sectorul 
fructelor și al legumelor (- 14,6 milioane 
EUR), ceea ce ar putea avea un impact 
negativ asupra contribuției lor tot mai 
importante la reechilibrarea puterii de 
negociere în cadrul lanțului de 
aprovizionare cu alimente; regretă lipsa 
creditelor pentru sectorul cărnii de pasăre, 
deoarece acesta este afectat de denaturarea 
neloială a comerțului cu Ucraina;

Or. en

Amendamentul 10
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă propunerea Comisiei de a 
reduce creditele alocate organizațiilor de 
producători din sectorul fructelor și al 
legumelor (- 14,6 milioane EUR), ceea ce 
ar putea avea un impact negativ asupra 
contribuției lor tot mai importante la 
reechilibrarea puterii de negociere în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente; 
regretă lipsa creditelor pentru sectorul 
cărnii de pasăre, deoarece acesta este 
afectat de denaturarea neloială a comerțului 
cu Ucraina;

3. regretă propunerea Comisiei de a 
reduce creditele alocate organizațiilor de 
producători din sectorul fructelor și al 
legumelor (- 14,6 milioane EUR), ceea ce 
ar putea avea un impact negativ asupra 
contribuției lor tot mai importante la 
reechilibrarea puterii de negociere în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente; în 
acest sens, Comisia ar trebui să se asigure 
că plățile pentru acest sector nu vor fi 
reduse; regretă lipsa creditelor pentru 
sectorul cărnii de pasăre, deoarece acesta 
este afectat de denaturarea neloială a 
comerțului cu Ucraina;

Or. en

Amendamentul 11
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă propunerea Comisiei de a 
reduce creditele alocate organizațiilor de 
producători din sectorul fructelor și al 
legumelor (- 14,6 milioane EUR), ceea ce 
ar putea avea un impact negativ asupra 
contribuției lor tot mai importante la 
reechilibrarea puterii de negociere în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente; 
regretă lipsa creditelor pentru sectorul 
cărnii de pasăre, deoarece acesta este 
afectat de denaturarea neloială a comerțului 
cu Ucraina;

3. regretă propunerea Comisiei de a 
reduce creditele alocate organizațiilor de 
producători din sectorul fructelor și al 
legumelor (- 14,6 milioane EUR), ceea ce 
ar putea avea un impact negativ asupra 
contribuției lor tot mai importante la 
reechilibrarea puterii de negociere în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente, dat 
fiind că fermierii vor fi direct afectați; 
regretă lipsa creditelor pentru sectorul 
cărnii de pasăre, deoarece acesta este 
afectat de denaturarea neloială a comerțului 
cu Ucraina;

Or. en

Amendamentul 12
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă propunerea Comisiei de a 
reduce creditele alocate organizațiilor de 
producători din sectorul fructelor și al 
legumelor (- 14,6 milioane EUR), ceea ce 
ar putea avea un impact negativ asupra 
contribuției lor tot mai importante la 
reechilibrarea puterii de negociere în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente; 
regretă lipsa creditelor pentru sectorul 
cărnii de pasăre, deoarece acesta este 
afectat de denaturarea neloială a comerțului 
cu Ucraina;

3. regretă propunerea Comisiei de a 
reduce creditele alocate organizațiilor de 
producători din sectorul fructelor și al 
legumelor (- 14,6 milioane EUR), ceea ce 
ar putea avea un impact negativ asupra 
contribuției lor tot mai importante la 
reechilibrarea puterii de negociere în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente; 
regretă lipsa creditelor pentru sectorul 
cărnii de pasăre și sugerează alocarea de 
fonduri în secțiunea „Alte măsuri în 
sectorul cărnii de porc, al cărnii de 
pasăre, al ouălor, al apiculturii și al altor 
produse de origine animală” în valoare de 
25 milioane EUR, pentru a sprijini 
sectorul cărnii de pasăre, deoarece acesta 
este afectat de denaturarea neloială a 
comerțului cu Ucraina;

Or. en
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Amendamentul 13
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă propunerea Comisiei de a 
reduce creditele alocate organizațiilor de 
producători din sectorul fructelor și al 
legumelor (- 14,6 milioane EUR), ceea ce 
ar putea avea un impact negativ asupra 
contribuției lor tot mai importante la 
reechilibrarea puterii de negociere în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente; 
regretă lipsa creditelor pentru sectorul 
cărnii de pasăre, deoarece acesta este 
afectat de denaturarea neloială a comerțului 
cu Ucraina;

3. regretă propunerea Comisiei de a 
reduce creditele alocate organizațiilor de 
producători din sectorul fructelor și al 
legumelor (- 14,6 milioane EUR), ceea ce 
ar putea avea un impact negativ asupra 
contribuției lor tot mai importante la 
reechilibrarea puterii de negociere în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente; 
regretă lipsa creditelor pentru sectorul 
cărnii de pasăre, deoarece acesta este 
afectat de denaturarea neloială a 
comerțului;

Or. en

Amendamentul 14
Giuseppe Milazzo

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă lipsa compensațiilor pentru 
reducerea creditelor propuse de Comisie 
pentru producătorii de fructe și legume 
din Uniune, un sector care se confruntă 
cu o criză gravă, din cauza prezenței 
agenților fitofagi sau patogeni, cum ar fi 
virusul Tristeza pentru portocale, Mal 
secco pentru lămâi, Tuta absoluta pentru 
tomate și Xylella fastidiosa pentru 
măslini; solicită, prin urmare, ca, în ciuda 
reducerilor creditelor, să se aibă în vedere 
un plan de finanțare pentru citrice pentru 
a sprijini costurile de reconversie a 
actualelor plantații de citrice și de măslini 
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cu soiuri ale acelorași plante care sunt 
mai rezistente, permițând o relansare 
reală a sectorului;

Or. en

Amendamentul 15
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta cu 
presiuni suplimentare din cauza acordului 
comercial al Uniunii cu Mercosur;

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul și alte sectoare în 
cazul unor dificultăți pe piață legate de 
retragerea Regatului Unit din Uniune; este 
preocupat de faptul că acest sector se va 
confrunta cu presiuni suplimentare din 
cauza acordului comercial al Uniunii cu 
Mercosur;

Or. en

Amendamentul 16
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta cu 
presiuni suplimentare din cauza acordului 
comercial al Uniunii cu Mercosur;

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de eventuala 
retragere a Regatului Unit din Uniune; 
este preocupat de faptul că acest sector se 
va confrunta cu presiuni suplimentare din 
cauza acordului comercial al Uniunii cu 
Mercosur;
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Or. en

Amendamentul 17
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta cu 
presiuni suplimentare din cauza acordului 
comercial al Uniunii cu Mercosur;

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; subliniază că 
retragerea Regatului Unit din Uniune va 
avea, de asemenea, un impact negativ 
semnificativ în mai multe sectoare 
agricole din Uniunea Europeană; este 
preocupat de faptul că producătorii 
Uniunii se vor confrunta cu presiuni 
suplimentare din cauza acordului comercial 
al Uniunii cu Mercosur;

Or. en

Amendamentul 18
Anne Sander, Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta 
cu presiuni suplimentare din cauza 
acordului comercial al Uniunii cu 
Mercosur;

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acordul comercial dintre 
Uniune și Mercosur va crea presiuni 
suplimentare pentru aceste sectoare 
agricole și, prin urmare, solicită Comisiei 
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să prezinte în detaliu, până la sfârșitul 
anului 2019, conținutul planului de 
sprijin al Uniunii în valoare de 1 miliard 
EUR anunțat la 28 iunie 2019, menit să 
permită sectoarelor agricole sensibile din 
Uniune să facă față eventualului impact 
negativ al acestui acord, în cazul în care 
acesta este ratificat;

Or. en

Amendamentul 19
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta 
cu presiuni suplimentare din cauza 
acordului comercial al Uniunii cu 
Mercosur;

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul cărnii de vită în 
Irlanda în cazul unor dificultăți pe piață 
legate de retragerea Regatului Unit din 
Uniune; solicită Comisiei să propună un 
plan de sprijin pentru toate sectoarele 
agricole ale Uniunii care ar putea fi 
afectate de retragerea Regatului Unit din 
Uniune și să extindă acest plan la statele 
membre afectate în funcție de gradul lor 
de expunere; consideră că, pentru a fi 
eficient, acest plan trebuie să includă 
măsuri structurale care să vizeze 
consolidarea organizării sectoarelor și 
promovarea diversificării fluxurilor 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 20
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta 
cu presiuni suplimentare din cauza 
acordului comercial al Uniunii cu 
Mercosur;

4. consideră că propunerea Comisiei 
de a aloca 50 milioane EUR la „Alte 
măsuri pentru carnea de vită și mânzat” ar 
trebui extinsă la toate sectoarele vizate și 
la toate statele membre, cu scopul de a 
face față dificultăților de pe piață legate de 
retragerea Regatului Unit din Uniune și 
presiunilor suplimentare din cauza 
acordului comercial al Uniunii cu 
Mercosur; în ceea ce privește acordul 
comercial al Uniunii cu Mercosur, 
consideră că ar trebui realizată o evaluare 
adecvată a impactului, pentru fiecare 
sector și pentru fiecare stat membru în 
parte, înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului acord comercial și că ar 
trebui stabilite măsuri de salvgardare, 
inclusiv un plan bugetar pentru situații 
neprevăzute; 

Or. en

Amendamentul 21
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta cu 
presiuni suplimentare din cauza acordului 
comercial al Uniunii cu Mercosur;

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în Irlanda, în cazul 
unor dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta cu 
presiuni suplimentare din cauza acordului 
comercial al Uniunii cu Mercosur; cu toate 
acestea, solicită Comisiei să ia în 
considerare alocări suplimentare pentru 
alte state membre, ale căror exporturi de 
carne de vită ar fi afectate de Brexit;
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Or. en

Amendamentul 22
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta cu 
presiuni suplimentare din cauza acordului 
comercial al Uniunii cu Mercosur;

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta cu 
presiuni suplimentare, în special din cauza 
acordurilor comerciale ale Uniunii cu 
Mercosur, Canada și eventuala încheiere 
a unui acord cu Statele Unite ale 
Americii;

Or. en

Amendamentul 23
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta cu 
presiuni suplimentare din cauza acordului 
comercial al Uniunii cu Mercosur;

4. ia act de propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta cu 
presiuni suplimentare din cauza acordului 
comercial al Uniunii cu Mercosur; insistă 
asupra faptului că, pentru a asigura 
coerența cu obiectivele privind clima, 
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sprijinul pentru sectoarele creșterii 
animalelor nu ar trebui să fie 
necondiționat și ar trebui să acorde 
prioritate acelor metode de producție care 
aduc beneficii climei, mediului și 
biodiversității, cum ar fi producția 
extensivă de animale bazată pe pășuni;

Or. en

Amendamentul 24
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta cu 
presiuni suplimentare din cauza acordului 
comercial al Uniunii cu Mercosur;

4. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 50 milioane EUR la „Alte măsuri 
pentru carnea de vită și mânzat”, cu scopul 
de a sprijini sectorul în cazul unor 
dificultăți pe piață legate de retragerea 
Regatului Unit din Uniune; este preocupat 
de faptul că acest sector se va confrunta cu 
presiuni suplimentare din cauza acordului 
comercial al Uniunii cu Mercosur; solicită 
să se aloce noi credite pentru măsuri în 
alte sectoare în cazul unor dificultăți de 
piață legate de retragerea Regatului Unit 
din Uniune;

Or. en

Amendamentul 25
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază ineficiența bugetară în 
sprijinirea sectoarelor sensibile, 
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expunându-le în același timp unei 
concurențe mai mari și riscurilor de 
instabilitate a pieței, în special prin 
intermediul acordurilor bilaterale de liber 
schimb; constată, în plus, erodarea pe 
termen lung a resurselor proprii 
tradiționale din bugetul Uniunii, cauzată 
în special de reducerea taxelor vamale, ca 
urmare a acordurilor de liber schimb;

Or. en

Amendamentul 26
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. ia act de propunerea Comisiei de a 
sprijini fermierii cu un pachet de sprijin 
financiar de până la 1 miliard EUR în 
cazul perturbării pieței ca urmare a 
acordului comercial al Uniunii cu 
Mercosur; insistă ca fondurile respective 
să nu fie extrase din nicio linie bugetară 
agricolă existentă;

Or. en

Amendamentul 27
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită Comisiei să aibă în vedere, 
de asemenea, acordarea de sprijin 
suplimentar altor sectoare, cum ar fi vinul 
sau fructele și legumele, pentru a le ajuta 
să compenseze daunele comerciale legate 
de Brexit, și să stimuleze campaniile de 
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promovare în țările terțe pentru a 
deschide și a consolida noi oportunități de 
piață;

Or. en

Amendamentul 28
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. este preocupat de criza actuală din 
sectorul zahărului în urma eliminării 
sistemului de cote și de anunțarea recentă 
a închiderii a opt fabrici în Uniune; prin 
urmare, îndeamnă Comisia să sprijine 
depozitarea privată pentru a contribui la 
îmbunătățirea situației pieței și să ia în 
considerare posibilitatea introducerii unor 
măsuri de însoțire pentru întreprinderile 
de prelucrare și fermierii afectați de 
aceste închideri;

Or. en

Amendamentul 29
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. regretă lipsa fondurilor alocate 
pentru sprijinirea sectorului zahărului 
confruntat în prezent cu dificultăți 
majore; consideră că, în absența unei 
intervenții din partea autorităților publice, 
actorilor din sectorul privat trebuie să li se 
permită să ia inițiative private pentru 
reglementarea producției; propune, în 
acest context, ca Comisia să evalueze, în 
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lumina noii campanii de producție, 
posibilitatea de a declanșa măsuri neutre 
din punct de vedere bugetar, disponibile 
în temeiul articolului 222 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a, care să autorizeze fermierii 
și organizațiile lor să încheie contracte 
colective pentru a-și retrage de pe piață, 
a-și depozita sau a-și reduce producția în 
mod concertat;
____________________

1a Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind politica 
comună în domeniul pescuitului, de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și 
(CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a 
Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO 
L 354, 28.12.2013, p. 22).

Or. en

Amendamentul 30
Paolo De Castro, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. salută majorarea finanțării 
propuse de Comisie în favoarea măsurilor 
de promovare, care confirmă eficacitatea 
îmbunătățirilor aduse de ultima reformă; 
consideră că măsurile de promovare sunt 
esențiale pentru a extinde cota 
exporturilor Uniunii pe piețele din 
întreaga lume;

Or. en
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Amendamentul 31
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 4 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. este de părere că Comisia ar trebui 
să continue să consolideze campaniile de 
promovare pentru a deschide noi piețe 
pentru produsele de calitate;

Or. en

Amendamentul 32
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Proiect de aviz
Punctul 4 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4h. regretă absența sprijinului acordat 
fermierilor pentru măsuri, în special în 
sectorul laptelui și al produselor lactate, 
care se confruntă cu dificultăți continue 
ale pieței ca urmare a embargoului 
rusesc;

Or. en

Amendamentul 33
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 4 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4i. reamintește că în ultimii cinci ani, 
sectoarele agricole europene suferă încă 
de pe urma efectelor embargoului rusesc; 
subliniază că orice efecte suplimentare 
asupra fluxurilor comerciale agricole 
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legate de retragerea Regatului Unit din 
Uniune ar putea cauza noi perturbări și 
solicită credite suplimentare pentru 
măsuri excepționale, acolo unde este 
necesar;

Or. en

Amendamentul 34
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4j. ia act de condițiile meteorologice 
nefavorabile cu care s-a confruntat 
agricultura europeană în ultimii ani și 
care, conform previziunilor, vor deveni 
mai frecvente și mai intense din cauza 
schimbărilor climatice; solicită 
mobilizarea rezervei pentru situații de 
criză din agricultură pentru a sprijini 
fermierii afectați de secetă în acest an; 
subliniază, cu toate acestea, că derogările 
de la cerințele de mediu pot fi 
contraproductive, deoarece pot crește 
vulnerabilitatea la secetă;

Or. en

Amendamentul 35
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că Uniunea poate avea o 
contribuție esențială la promovarea unor 
obiceiuri alimentare sănătoase, în special în 
rândul copiilor, și afirmă, prin urmare, că 

5. consideră că Uniunea poate avea o 
contribuție esențială la promovarea unor 
obiceiuri alimentare sănătoase, în special în 
rândul copiilor, și afirmă, prin urmare, că 
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este esențial să se utilizeze pe deplin 
plafoanele prevăzute de regulamentul 
actual pentru programele desfășurate de 
Uniune în școli; invită, prin urmare, statele 
membre să își consolideze programele 
naționale pentru a asigura utilizarea 
integrală a alocărilor maxime disponibile 
(250 de milioane EUR);

este esențial să se utilizeze pe deplin 
plafoanele prevăzute de regulamentul 
actual pentru programele desfășurate de 
Uniune în școli; invită, prin urmare, statele 
membre să își consolideze programele 
naționale pentru a asigura utilizarea 
integrală a alocărilor maxime disponibile 
(250 de milioane EUR) prin stabilirea de 
programe mai puțin birocratice;

Or. en

Amendamentul 36
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că Uniunea poate avea o 
contribuție esențială la promovarea unor 
obiceiuri alimentare sănătoase, în special în 
rândul copiilor, și afirmă, prin urmare, că 
este esențial să se utilizeze pe deplin 
plafoanele prevăzute de regulamentul 
actual pentru programele desfășurate de 
Uniune în școli; invită, prin urmare, statele 
membre să își consolideze programele 
naționale pentru a asigura utilizarea 
integrală a alocărilor maxime disponibile 
(250 de milioane EUR);

5. consideră că Uniunea poate avea o 
contribuție esențială la promovarea unor 
obiceiuri alimentare sănătoase, în special în 
rândul copiilor, și afirmă, prin urmare, că 
este esențial să se utilizeze pe deplin 
plafoanele prevăzute de regulamentul 
actual pentru programele desfășurate de 
Uniune în școli și să se dezvolte soluții 
alternative pentru consumul sustenabil; 
invită, prin urmare, statele membre să își 
consolideze programele naționale pentru a 
asigura utilizarea integrală a alocărilor 
maxime disponibile (250 de milioane 
EUR);

Or. en

Amendamentul 37
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută sprijinul sporit pentru 
cercetare și inovare dedicat furnizării de 
alimente sigure și de înaltă calitate; 
subliniază că este esențial ca fondurile 
alocate pentru cercetare în sectorul 
agroalimentar, în special din bugetul 
Programului Orizont 2020, să rămână pe 
deplin disponibile, pentru a stimula 
inovarea și soluțiile inteligente în sectorul 
agricol și în cel al dezvoltării rurale.

6. salută sprijinul sporit pentru 
cercetare și inovare dedicat furnizării de 
alimente sigure și de înaltă calitate; 
subliniază că este esențial ca fondurile 
alocate pentru cercetare în sectorul 
agroalimentar, în special din bugetul 
Programului Orizont 2020, să rămână pe 
deplin disponibile, pentru a stimula 
inovarea și soluțiile inteligente, în special 
prin cercetarea agroecologică, cu o 
abordare agro-ecosistemică globală, în 
sectorul agricol și în cel al dezvoltării 
rurale. subliniază importanța 
aplicabilității practice a rezultatelor la 
nivel de exploatație și rolul serviciilor de 
informare agricolă; subliniază că politica 
de cercetare ar trebui să mențină coerența 
cu obiectivele politicilor de mediu, 
climatice, de biodiversitate, de sănătate și 
de protecție socială, să stimuleze și să 
sprijine inițiative adaptate la nevoile 
micilor exploatații fără economii de scară, 
astfel încât acestea să poată beneficia de 
noile tehnologii; 

Or. en

Amendamentul 38
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută sprijinul sporit pentru 
cercetare și inovare dedicat furnizării de 
alimente sigure și de înaltă calitate; 
subliniază că este esențial ca fondurile 
alocate pentru cercetare în sectorul 
agroalimentar, în special din bugetul 
Programului Orizont 2020, să rămână pe 
deplin disponibile, pentru a stimula 
inovarea și soluțiile inteligente în sectorul 

6. salută sprijinul sporit pentru 
cercetare și inovare dedicat furnizării de 
alimente sigure și de înaltă calitate și 
securității alimentare; subliniază că este 
esențial ca fondurile alocate pentru 
cercetare în sectorul agroalimentar, în 
special din bugetul Programului Orizont 
2020, să rămână pe deplin disponibile, 
pentru a stimula inovarea și soluțiile 
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agricol și în cel al dezvoltării rurale. inteligente în sectorul agricol și în cel al 
dezvoltării rurale;

Or. en

Amendamentul 39
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută sprijinul sporit pentru 
cercetare și inovare dedicat furnizării de 
alimente sigure și de înaltă calitate; 
subliniază că este esențial ca fondurile 
alocate pentru cercetare în sectorul 
agroalimentar, în special din bugetul 
Programului Orizont 2020, să rămână pe 
deplin disponibile, pentru a stimula 
inovarea și soluțiile inteligente în sectorul 
agricol și în cel al dezvoltării rurale.

6. salută sprijinul sporit pentru 
cercetare și inovare dedicat furnizării de 
alimente sigure și de înaltă calitate; 
subliniază că este esențial ca fondurile 
alocate pentru cercetare în sectorul 
agroalimentar, în special din bugetul 
Programului Orizont 2020, să rămână pe 
deplin disponibile, pentru a stimula 
inovarea și soluțiile inteligente în sectorul 
agricol și în cel al dezvoltării rurale, în 
special pentru a promova inițiativele 
legate de satele inteligente;

Or. en

Amendamentul 40
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută sprijinul sporit pentru 
cercetare și inovare dedicat furnizării de 
alimente sigure și de înaltă calitate; 
subliniază că este esențial ca fondurile 
alocate pentru cercetare în sectorul 
agroalimentar, în special din bugetul 
Programului Orizont 2020, să rămână pe 
deplin disponibile, pentru a stimula 
inovarea și soluțiile inteligente în sectorul 

6. salută sprijinul sporit pentru 
cercetare și inovare dedicat furnizării de 
alimente sigure și de înaltă calitate; 
subliniază că este esențial ca fondurile 
alocate pentru cercetare în sectorul 
agroalimentar, în special din bugetul 
Programului Orizont 2020, să rămână pe 
deplin disponibile, pentru a stimula 
inovarea și soluțiile inteligente în sectorul 
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agricol și în cel al dezvoltării rurale. agricol și în cel al dezvoltării rurale; 
subliniază necesitatea de a consolida 
legătura dintre cercetare și practică, prin 
implicarea producătorilor primari și 
diseminarea cunoștințelor și a bunelor 
practici;

Or. en

Amendamentul 41
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să ofere un 
sprijin financiar suficient pentru 
utilizarea în continuare a soluțiilor 
inteligente și inovatoare în sectorul 
agricol, având în vedere beneficiile lor 
dovedite pentru mediu și necesitatea unei 
eficiențe agricole mai bune; consideră că 
agricultura de precizie și utilizarea 
digitalizării ar trebui analizate și 
promovate în continuare;

Or. en

Amendamentul 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. având în vedere faptul că Uniunea 
rămâne vulnerabilă la focarele epidemice 
de boli ale animalelor și ale plantelor, 
regretă reducerea cu 60 % a creditelor 
fondului pentru măsurile de urgență 
legate de sănătatea animalelor și a 
plantelor;
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Or. en

Amendamentul 43
Ivo Hristov, Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. constată cu îngrijorare impactul 
sever al răspândirii pestei porcine 
africane în mai multe state membre și 
numărul mare de focare înregistrate de la 
începutul anului 2019; este preocupat de 
faptul că exploatațiile mari de porcine au 
fost afectate, zeci de mii de animale fiind 
sacrificate; este, prin urmare, de părere 
că Fondul pentru măsuri de urgență 
privind sănătatea animalelor și a 
plantelor ar trebui să fie majorat;

Or. en

Amendamentul 44
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Asim Ademov

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. regretă lipsa alocărilor pentru 
prevenirea și combaterea pestei porcine 
africane, subliniind că bugetul Uniunii 
pentru 2019 a alocat 28 milioane EUR în 
acest scop; subliniază că, cel puțin o 
alocare similară ar trebui inclusă în 
bugetul Uniunii pentru 2020;

Or. en
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Amendamentul 45
Ivo Hristov, Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. ia act de faptul că țările terțe au 
investit în cercetare pentru dezvoltarea 
unui vaccin împotriva pestei porcine 
africane (PPA); este de părere că 
Uniunea ar trebui să investească în 
cercetarea și dezvoltarea unui vaccin, 
ceea ce ar contribui la eradicarea 
răspândirii și apariției PPA în cel mai 
scurt timp posibil;

Or. en

Amendamentul 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 6 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. încurajează statele membre să 
sporească sprijinul pentru stabilirea 
tinerilor fermieri, în conformitate cu 
obiectivul unei contribuții mai bune la 
reînnoirea generațională a fermierilor din 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 47
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 6 g (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6g. subliniază importanța 
angajamentelor de dezvoltare rurală și a 
cheltuielilor pentru măsurile de 
agromediu și economia rurală în sens mai 
larg, în special importanța inițiativelor 
care îi vizează și îi sprijină pe tinerii 
fermieri;

Or. en

Amendamentul 48
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6h. ia act de faptul că Consiliul 
European și Parlamentul European au 
aprobat integrarea politicilor climatice în 
actualul CFM 2014-2020; reamintește 
raportul CCE din 20161 privind 
cheltuielile legate de schimbările 
climatice, care afirmă că, „în domeniul 
agriculturii și al dezvoltării rurale, nu s-a 
înregistrat nicio tranziție semnificativă 
către acțiunile în domeniul climei și că nu 
au fost explorate pe deplin toate 
posibilitățile de finanțare a acțiunilor în 
domeniul climei”;

Or. en

Amendamentul 49
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_RO.pdf
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Proiect de aviz
Punctul 6 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6i. subliniază că integrarea aspectelor 
legate de climă necesită consecvență și 
coerență atât în cadrul PAC, cât și între 
politicile agricole și comerciale ale 
Uniunii; ia act de faptul că plățile PAC, în 
special sprijinul cuplat facultativ pentru 
producția animalieră, ar trebui să facă 
obiectul condițiilor necesare pentru a se 
asigura că plățile sprijină numai acele 
metode de producție cu efecte pozitive 
pentru climă, mediu și biodiversitate;

Or. en

Amendamentul 50
Martin Buschmann, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 6 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6j. solicită alocarea de finanțare 
suplimentară din bugetul PAC pentru 
măsurile de îmbunătățire în sectorul 
agricol în ceea ce privește durabilitatea 
socioeconomică și ecologică, calitatea 
vieții animalelor și biodiversitatea; solicită 
crearea unor indicatori măsurabili ai 
acestor îmbunătățiri și a unui sistem de 
monitorizare regulată de către Comisie și 
de raportare către Parlament;

Or. en

Amendamentul 51
Anne Sander

Proiect de aviz
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Punctul 6 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6k. salută finanțarea unor proiecte-
pilot noi care sunt esențiale pentru a 
reflecta asupra viitorului politicii agricole 
comune, și anume proiecte de dezvoltare a 
unui set de instrumente pentru 
gestionarea integrată a dăunătorilor 
pentru fermieri, de promovare a „satelor 
inteligente” și de instituire a unui 
program operațional în sectorul creșterii 
animalelor;

Or. en

Amendamentul 52
Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 6 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6l. solicită ca bugetul PAC să nu mai 
sprijine creșterea taurilor pentru coride;

Or. en

Amendamentul 53
Paolo De Castro, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 6 m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6m. solicită menținerea creditelor 
destinate programelor POSEI la 
nivelurile maxime prevăzute în dreptul 
Uniunii, subliniind relevanța acestor 
programe pentru reziliența producătorilor 
agricoli, și subliniază, totodată, situația 
economică fragilă a regiunilor 
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ultraperiferice, care sunt încă puternic 
afectate de criză.

Or. en


