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Amendamentul 1
Anne Sander

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât articolul 42 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
acordă un statut special acestui sector în 
ceea ce privește legislația concurenței;

A. întrucât articolul 42 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
acordă un statut special sectorului în ceea 
ce privește dreptul concurenței, stipulând 
că acesta se aplică producției și 
comercializării produselor agricole numai 
în măsura stabilită de Parlament și de 
Consiliu, ținând seama de obiectivele 
politicii agricole comune (PAC) prevăzute 
la articolul 39 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 2
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât articolul 42 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
acordă un statut special acestui sector în 
ceea ce privește legislația concurenței;

A. întrucât articolul 42 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
acordă un statut special acestui sector în 
ceea ce privește legislația concurenței, 
subliniind că dispozițiile referitoare la 
normele privind concurența se aplică 
producției și comercializării produselor 
agricole numai în măsura stabilită de 
Parlamentul European și de Consiliu la 
articolul 43 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 3
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Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât articolul 42 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
acordă un statut special acestui sector în 
ceea ce privește legislația concurenței;

A. întrucât articolul 42 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede că normele privind concurența se 
aplică producției și comercializării 
produselor agricole numai în măsura 
stabilită de Parlament și ținând seama de 
obiectivele politicii agricole comune 
(PAC) stabilite la articolul 39;

Or. en

Amendamentul 4
Irène Tolleret

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât articolul 42 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
acordă un statut special acestui sector în 
ceea ce privește legislația concurenței;

A. întrucât articolul 42 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
acordă un statut special acestui sector în 
ceea ce privește legislația concurenței 
pentru a atinge obiectivele prevăzute la 
articolul 39;

Or. fr

Amendamentul 5
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât sectorul producției 
agricole este deosebit de vulnerabil din 
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cauza dezechilibrului cauzat de diferența 
de dimensiune economică dintre fermele 
de cultivare a terenurilor arabile și de 
creștere a animalelor și alți operatori din 
lanțul de aprovizionare; această 
disparitate produce dezavantaje serioase 
în ce privește puterea de negociere, aspect 
pe care ar trebui să-l aibă în vedere în 
momentul aplicării normelor în materie 
de concurență atât Comisia Europeană 
cât și autoritățile naționale responsabile 
cu aplicarea acestora;

Or. es

Amendamentul 6
Carmen Avram

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât sectorul producției 
agricole este vulnerabil din cauza 
dezechilibrului din lanțul de 
aprovizionare cu alimente, datorat 
diferenței dintre dimensiunea economică 
a agricultorilor și cea a celorlalți actori ai 
lanțului de aprovizionare; această 
diferență de dimensiune conduce la 
disparități în ceea ce privește puterea de 
piață și ar trebui luată în considerare 
atunci când Comisia Europeană și 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței aplică normele în materie de 
concurență;

Or. en

Amendamentul 7
Irène Tolleret

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât fragmentarea sectorului 
agricol contrastează cu nivelul ridicat de 
concentrare din rândul altor operatori din 
lanțul alimentar, în special al marilor 
comercianți cu amănuntul, și întrucât 
faptul că fermierii au o importanță 
economică mai redusă decât alți operatori 
din cadrul lanțului ar trebui să fie luat în 
considerare în momentul aplicării 
normelor în materie de concurență;

Or. fr

Amendamentul 8
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât Regulamentul de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole conține 
anumite derogări de la aplicarea 
articolului 101 alineatul (1) din TFUE, fie 
în general pentru toate sectoarele, fie în 
mod specific pentru anumite sectoare 
agricole;

Or. en

Amendamentul 9
Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât articolul 39 din TFUE 
stabilește printre obiectivele PAC 
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asigurarea unui nivel de trai echitabil 
pentru populația agricolă, în special prin 
creșterea veniturilor individuale ale 
persoanelor active în domeniul agricol;

Or. en

Amendamentul 10
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât sectorul agricol, care 
include aproximativ 11 milioane de ferme 
în UE, este nivelul cel mai puțin 
concentrat din lanțul de aprovizionare cu 
alimente, în condițiile în care furnizorii și 
cumpărătorii săi sunt puternic 
concentrați;

Or. en

Amendamentul 11
Irène Tolleret

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât prețurile agricole sunt 
extrem de volatile în prezent, deoarece 
mecanismele europene de gestionare a 
pieței sunt mai slabe, iar agricultorii 
trebuie să facă față unor costuri de 
producție mai mari decât cele ale 
concurenților lor din țări terțe și întrucât, 
prin urmare, este necesar să se 
consolideze organizațiile de producători și 
asociațiile organizațiilor de producători și 
să se flexibilizeze normele în materie de 
concurență aplicabile sectorului agricol 
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ca parte a următoarei reforme a politicii 
agricole comune;

Or. fr

Amendamentul 12
Carmen Avram

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât Grupul operativ pentru 
piețele agricole a îndemnat Comisia să ia 
inițiative concrete pentru a pune capăt 
actualelor contradicții privind limitele de 
operabilitate impuse de normele în 
materie de concurență în ceea ce privește 
misiunea organizațiilor de producători 
(OP), a asociațiilor organizațiilor de 
producători (AOP) și a altor forme de 
cooperare între producătorii din sectorul 
agricol;

Or. en

Amendamentul 13
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât Direcția Generală 
Agricultură cunoaște cel mai bine 
particularitățile fiecărui sector și dispune 
de mijloacele necesare pentru a decide 
dacă ajutorul de stat este oportun și 
adecvat, acesta trebuind să rămână în 
continuare în sfera sa de competență și nu 
în responsabilitatea DG Concurență ;

Or. es
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Amendamentul 14
Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât natura specifică și 
caracteristicile structurale ale sectorului 
agricol al UE, alcătuit în principal din 
exploatații agricole mici, bazate pe munca 
în cadrul familiei, determină o producție 
fragmentată și o capacitate redusă a 
agricultorilor de a se adapta la 
schimbările și cererile de pe piață;

Or. en

Amendamentul 15
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât agricultorii din UE suferă 
în continuare din cauza lipsei de integrare 
în cadrul organizațiilor de producători, 
ceea ce face ca poziția lor în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente să 
fie extrem de vulnerabilă și reduce 
puterea lor de negociere;

Or. en

Amendamentul 16
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât caracterul perisabil al 
produselor alimentare și circumstanțele 
imprevizibile de producție, cum ar fi 
condițiile meteorologice nefavorabile, 
slăbesc și mai mult poziția de negociere a 
agricultorilor în relație cu cumpărătorii;

Or. en

Amendamentul 17
Carmen Avram

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât, în cadrul mandatului 
anterior, UE a adoptat propuneri 
legislative privind existența unor practici 
abuzive semnificative în lanțul de 
aprovizionare al comerțului cu 
amănuntul și privind importanța 
tendințelor majore de consolidare a 
comerțului cu amănuntul online și 
offline; întrucât aceste practici și efectele 
lor în cascadă îi afectează pe toți 
producătorii, inclusiv pe agricultori, 
indiferent de dimensiunea lor; întrucât 
aceste practici se află în centrul 
anchetelor de la nivelul UE și de la nivel 
național și sunt menționate în Raportul 
anual privind politica în domeniul 
concurenței al Comisiei Europene și în 
documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei din 15 iulie 2019;

Or. en

Amendamentul 18
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Proiect de aviz
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Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât viitoarea PAC ar trebui să 
se concentreze pe sprijinirea fermelor 
mici și familiale, asigurând în același 
timp punerea în aplicare a unor practici 
agricole durabile; întrucât aceste 
obiective pot fi atinse numai printr-o 
abordare coerentă la nivelul tuturor 
politicilor UE, inclusiv al politicii din 
domeniul concurenței;

Or. en

Amendamentul 19
Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât cooperarea dintre fermieri 
are un rol esențial în consolidarea poziției 
lor în cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor PAC și îi ajută pe fermieri să 
răspundă cerințelor societale din ce în ce 
mai mari;

Or. en

Amendamentul 20
Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât Curtea Europeană de 
Justiție a hotărât, la 14 noiembrie 2017, 
în „cauza privind andivele” că practicile 
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legate de o concertare privind prețurile 
sau cantitățile introduse pe piață sau 
schimbul de informații strategice pot să 
nu facă obiectul interdicțiilor privind 
acordurile, deciziile și practicile 
concertate prevăzute la articolul 101 
alineatul (1) din TFUE atunci când sunt 
convenite între membrii aceleiași 
organizații de producători sau ai aceleiași 
asociații de organizații de producători 
recunoscute de un stat membru și sunt 
strict necesare pentru urmărirea unuia 
sau mai multor obiective ale acestor 
organizații, în conformitate cu legislația 
UE;

Or. en

Amendamentul 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Elsi Katainen

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât dezastrele și evenimentele 
naturale neprevăzute pot face ca piața 
produselor agricole să fie și mai volatilă și 
supusă crizei; observă, în acest sens, 
importanța accesului la măsuri 
excepționale care vizează menținerea 
stabilității pieței;

Or. en

Amendamentul 22
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Considerentul Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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Ae. întrucât Directiva (UE) 2019/633 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderi în 
cadrul lanțului de aprovizionare agricol și 
alimentar reprezintă un pas important 
pentru reechilibrarea puterii de negociere 
în cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente și pentru o mai bună funcționare 
a acestuia;

Or. en

Amendamentul 23
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Considerentul Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ae. întrucât competitivitatea 
agricultorilor din UE depinde în mare 
măsură de funcționarea corectă și 
echitabilă a pieței interne, precum și de 
interpretarea și aplicarea clară a 
ajutoarelor de stat și a normelor politicii 
în domeniul concurenței la nivelul tuturor 
operatorilor din lanțul agroalimentar;

Or. en

Amendamentul 24
Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Considerentul Af (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Af. întrucât tehnologiile digitale pot 
sprijini agricultorii europeni în furnizarea 
de alimente sigure, durabile și de calitate 
și pot contribui la reducerea impactului 
agriculturii asupra mediului, la 
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îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 
fermierilor și la creșterea atractivității 
rurale, în special pentru generațiile mai 
tinere; întrucât există mai puține 
stimulente pentru investițiile sectorului 
privat în furnizarea de servicii în bandă 
largă în aceste zone;

Or. en

Amendamentul 25
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar;

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar; 
ia act de faptul că studiul a evidențiat că, 
în general, în aceste sectoare există de 
cinci ori mai multe organizații de 
producători/asociații ale organizațiilor de 
producători nerecunoscute decât cele 
recunoscute în mod oficial; invită, în 
acest sens, Comisia să sensibilizeze opinia 
publică cu privire la beneficiile pe care le 
oferă organizațiile de producători 
recunoscute în temeiul Regulamentului 
privind OCP;

Or. en

Amendamentul 26
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar;

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar; 
ia act cu îngrijorare de constatarea 
conform căreia lipsa sprijinului din 
partea autorităților și a organizațiilor 
sectoriale joacă în continuare un rol 
important în ceea ce privește condițiile de 
înființare a organizațiilor de producători 
și a asociațiilor organizațiilor de 
producători; constată că aceasta rămâne 
o tendință mai răspândită în statele 
membre „mai noi” care au aderat la UE 
în 2004 sau după această dată;

Or. en

Amendamentul 27
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar;

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar; 
încurajează crearea mai multor 
organizații de producători în sectorul 
cărnii de vită, acest lucru putând să le 
permită fermierilor să negocieze prețurile 
în mod eficace și putând să contribuie la 
corectarea dezechilibrelor de putere dintre 
fermieri și fabrici;

Or. en
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Amendamentul 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar;

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar; 
subliniază că, în pofida acestor rezultate 
promițătoare, producătorii încă mai 
întâmpină dificultăți în a obține venituri 
suficiente;

Or. fr

Amendamentul 29
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar;

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar; 
regretă faptul că gradul de organizare a 
grupurilor de producători este diferit la 
nivelul statelor membre;

Or. ro
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Amendamentul 30
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar;

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în ceea ce privește 
consolidarea poziției producătorilor primari 
în lanțul de aprovizionare cu alimente și 
contribuția lor pozitivă la obiectivele PAC 
stabilite la articolul 39 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 31
Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută studiul privind organizațiile 
de producători și activitățile acestora din 
sectorul uleiului de măsline, al cărnii de 
vită și mânzat și al culturilor arabile, care 
reafirmă importanța acestor organizații și a 
asociațiilor lor în consolidarea poziției 
producătorilor primari în lanțul alimentar;

1. salută studiul din 2018 privind 
organizațiile de producători și activitățile 
acestora din sectorul uleiului de măsline, al 
cărnii de vită și mânzat și al culturilor 
arabile, promovate de Comisia 
Europeană, care reafirmă importanța 
acestor organizații și a asociațiilor lor în 
consolidarea poziției producătorilor primari 
în lanțul alimentar;

Or. en

Amendamentul 32
Daniel Buda

Proiect de aviz
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Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reiterează faptul că sprijinul 
acordat prin PAC are ca finalitate, între 
altele, asigurarea viabilității fermelor și 
încurajarea fermierilor în producția de 
hrană de calitate și la prețuri rezonabile; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la 
existența decalajului din ce în ce mai 
semnificativ între nivelul prețului de 
producție și cel al prețului de vânzare din 
sectorul alimentar; invită Comisia 
Europeană să identifice și să pună în 
aplicare măsuri de piață eficiente, care să 
diminueze decalajul între aceste niveluri 
de preț și să instituie o corelare 
echilibrată și durabilă între prețul de 
producție și prețul de vânzare;

Or. ro

Amendamentul 33
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei Europene să se 
concentreze asupra creării unui mediu 
comercial echitabil pentru toți actorii 
pentru a sprijini inovarea în UE, opțiunile 
de creare a valorii și calitatea pentru 
consumatori, precum și să pregătească o 
analiză cuprinzătoare privind necesitatea 
de a adapta politica UE în domeniul 
concurenței la cele mai recente evoluții 
ale pieței vânzării cu amănuntul, inclusiv 
concentrarea și practicile abuzive;

Or. en
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Amendamentul 34
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia Europeană să țină 
seama în mod specific de faptul că, după 
cum a afirmat Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene, obiectivele PAC au 
prioritate față de politica în domeniul 
concurenței, printr-o aplicare mai 
flexibilă, mai clară și mai previzibilă a 
normelor în materie de concurență 
producătorilor și organizațiilor de 
producători;

Or. es

Amendamentul 35
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că în 2018 s-a 
înregistrat o răspândire exponențială a 
unor boli, cum ar fi pesta porcină 
africană în UE, care au avut efecte grave 
asupra industriei și constituie în 
continuare un risc pentru ocuparea forței 
de muncă; ia act de faptul că, în 2018, 
condițiile meteorologice extreme au 
afectat grav recoltele, ceea ce a 
determinat presiuni suplimentare asupra 
producătorilor;

Or. en

Amendamentul 36
Irène Tolleret
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută, de asemenea, studiul 
realizat pentru Comisie privind 
„modalitățile optime prin care 
organizațiile de producători pot să se 
înființeze, să își desfășoare activitatea și 
să fie sprijinite”, care recunoaște 
contribuția pe care organizațiile de 
producători (OP) și asociațiile 
organizațiilor de producători (AOP) o 
aduc la dezvoltarea economică, tehnică și 
socială a membrilor lor;

Or. fr

Amendamentul 37
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât practicile abuzive și 
tendința de consolidare crescândă a 
sectoarelor de materii prime și de vânzare 
cu amănuntul din cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar 
denaturează concurența și inovarea, 
afectând în mod direct și indirect atât 
producătorii, cât și consumatorii;

Or. en

Amendamentul 38
Jan Huitema, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută studiul privind organizațiile 
interprofesionale agricole din Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 39
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. își exprimă îngrijorarea profundă 
cu privire la scăderea constantă a prețului 
la mierea importată în UE, care în 2018 a 
scăzut cu aproape 14 % față de 2015;

Or. en

Amendamentul 40
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. salută faptul că, în 2018, UE și 
Republica Populară Chineză au decis să 
accelereze încheierea acordului privind 
recunoașterea reciprocă a produselor cu 
indicații geografice, care a fost încheiat în 
2019;

Or. en

Amendamentul 41
Ivo Hristov
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Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. apreciază mult creșterea constantă 
a cererilor de produse DOP și IGP, care 
au crescut de la 17 în 2016 la 36 în 2017 
și la 80 în 2018; salută, de asemenea, 
interesul țărilor terțe față de aceste 
sisteme;

Or. en

Amendamentul 42
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este esențial să se 
clarifice dispozițiile care reglementează 
asociațiile de producători și organizațiile 
interprofesionale în Regulamentul (UE) 
nr. 1308/20131, în special în ceea ce 
privește politica în domeniul concurenței, 
și să se consolideze progresul înregistrat 
prin Regulamentul (UE) nr. 
2017/23932(„Regulamentul Omnibus”), 
completat de hotărârea Curții de Justiție a 
Uniunii Europene din 14 noiembrie 2017 
(„cauza privind andivele”)3, oferind astfel 
o mai mare securitate juridică și 
îmbunătățind poziția fermierilor în lanțul 
alimentar;

2. consideră că, pentru a oferi o mai 
mare securitate juridică și a îmbunătăți 
poziția fermierilor în lanțul alimentar, 
este esențial să se întărească coerența 
între, pe de o parte, progresul înregistrat 
prin Regulamentul (UE) nr. 2017/23932 
(„Regulamentul Omnibus”), care a stipulat 
că activitățile colective desfășurate de 
organizațiile de producători și de 
asociațiile recunoscute ale acestora sunt 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
PAC, astfel cum sunt definite la articolul 
39 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în cazul în care aceste 
activități sunt efectiv realizate, și 
contribuie astfel la îmbunătățirea 
competitivității fermierilor, și că, prin 
urmare, activități precum planificarea 
producției și negocierea contractelor sunt 
exceptate de la aplicarea articolului 101 
din TFUE, și, pe de altă parte, 
recunoașterea unei derogări implicite de 
la normele în materie de concurență 
referitoare la îndeplinirea 
responsabilităților atribuite organizațiilor 
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de producători în conformitate cu 
legislația UE, astfel cum sunt recunoscute 
de Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
în hotărârea sa din 14 noiembrie 2017 
(„cauza privind andivele”)3;

_________________ _________________
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
2 JO L 350, 29.12.2017, p. 15. 2 JO L 350, 29.12.2017, p. 15.
3 Hotărârea Curții de Justiție din 14 
noiembrie 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) și 
alții.

3 Hotărârea Curții de Justiție din 14 
noiembrie 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) și 
alții.

Or. fr

Amendamentul 43
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este esențial să se 
clarifice dispozițiile care reglementează 
asociațiile de producători și organizațiile 
interprofesionale în Regulamentul (UE) nr. 
1308/20131, în special în ceea ce privește 
politica în domeniul concurenței, și să se 
consolideze progresul înregistrat prin 
Regulamentul (UE) nr. 
2017/23932(„Regulamentul Omnibus”), 
completat de hotărârea Curții de Justiție a 
Uniunii Europene din 14 noiembrie 2017 
(„cauza privind andivele”)3, oferind astfel 
o mai mare securitate juridică și 
îmbunătățind poziția fermierilor în lanțul 
alimentar;

2. consideră că este esențial să se 
clarifice dispozițiile care reglementează 
organizațiile de producători și asociațiile 
acestora, precum și organizațiile 
interprofesionale în Regulamentul (UE) nr. 
1308/20131, în special în ceea ce privește 
politica în domeniul concurenței și 
activitățile și criteriile de recunoaștere, și 
să se consolideze progresul înregistrat prin 
Regulamentul (UE) nr. 2017/23932 
(„Regulamentul Omnibus”), completat de 
hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 14 noiembrie 2017 („cauza 
privind andivele”)3, și solicită Comisiei să 
elaboreze, atunci când este cazul, 
documente care să ofere orientări pentru 
interpretarea dispozițiilor juridice ale UE, 
oferind astfel o mai mare securitate juridică 
și îmbunătățind poziția fermierilor în lanțul 
alimentar;
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_________________ _________________
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 671. 1 JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
2 JO L 350, 29.12.2017, p. 15. 2 JO L 350, 29.12.2017, p. 15.
3 Hotărârea Curții de Justiție din 14 
noiembrie 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) și 
alții.

3 Hotărârea Curții de Justiție din 14 
noiembrie 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) și 
alții.

Or. en

Amendamentul 44
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este esențial să se 
clarifice dispozițiile care reglementează 
asociațiile de producători și organizațiile 
interprofesionale în Regulamentul (UE) nr. 
1308/20131 , în special în ceea ce privește 
politica în domeniul concurenței, și să se 
consolideze progresul înregistrat prin 
Regulamentul (UE) nr. 2017/23932 
(„Regulamentul Omnibus”), completat de 
hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 14 noiembrie 2017 („cauza 
privind andivele”)3 , oferind astfel o mai 
mare securitate juridică și îmbunătățind 
poziția fermierilor în lanțul alimentar;

2. consideră că este esențial să se 
clarifice dispozițiile care reglementează 
asociațiile de producători și organizațiile 
interprofesionale în Regulamentul (UE) nr. 
1308/20131 , în special în ceea ce privește 
politica în domeniul concurenței, și să se 
consolideze progresul înregistrat prin 
Regulamentul (UE) nr. 2017/23932 
(„Regulamentul Omnibus”), completat de 
hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 14 noiembrie 2017 („cauza 
privind andivele”)3 , oferind astfel o mai 
mare securitate juridică și îmbunătățind 
poziția fermierilor în lanțul alimentar; 
insistă asupra implementării de măsuri de 
piață care să mențină un raport constant 
între prețul de la poarta fermei și prețul 
de la raft;

_________________ _________________
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 671. 1 JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
2 JO L 350, 29.12.2017, p. 15. 2 JO L 350, 29.12.2017, p. 15.
3 Hotărârea Curții de Justiție din 14 
noiembrie 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) și 

3 Hotărârea Curții de Justiție din 14 
noiembrie 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) și 
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alții. alții.

Or. ro

Amendamentul 45
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este esențial să se 
clarifice dispozițiile care reglementează 
asociațiile de producători și organizațiile 
interprofesionale în Regulamentul (UE) nr. 
1308/20131, în special în ceea ce privește 
politica în domeniul concurenței, și să se 
consolideze progresul înregistrat prin 
Regulamentul (UE) nr. 
2017/23932(„Regulamentul Omnibus”), 
completat de hotărârea Curții de Justiție a 
Uniunii Europene din 14 noiembrie 2017 
(„cauza privind andivele”)3, oferind astfel 
o mai mare securitate juridică și 
îmbunătățind poziția fermierilor în lanțul 
alimentar;

2. consideră că este esențial să se 
clarifice dispozițiile care reglementează 
organizațiile de producători și asociațiile 
acestora, precum și organizațiile 
interprofesionale în Regulamentul (UE) nr. 
1308/20131, în special în ceea ce privește 
politica în domeniul concurenței, și să se 
consolideze progresul înregistrat prin 
Regulamentul (UE) nr. 2017/23932 
(„Regulamentul Omnibus”), completat de 
hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 14 noiembrie 2017 („cauza 
privind andivele”)3, oferind astfel o mai 
mare securitate juridică și îmbunătățind 
poziția fermierilor în lanțul alimentar;

_________________ _________________
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 671. 1 JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
2 JO L 350, 29.12.2017, p. 15. 2 JO L 350, 29.12.2017, p. 15.
3 Hotărârea Curții de Justiție din 14 
noiembrie 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) și 
alții.

3 Hotărârea Curții de Justiție din 14 
noiembrie 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) și 
alții.

Or. en

Amendamentul 46
Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este esențial să se 
clarifice dispozițiile care reglementează 
asociațiile de producători și organizațiile 
interprofesionale în Regulamentul (UE) nr. 
1308/20131, în special în ceea ce privește 
politica în domeniul concurenței, și să se 
consolideze progresul înregistrat prin 
Regulamentul (UE) nr. 
2017/23932(„Regulamentul Omnibus”), 
completat de hotărârea Curții de Justiție a 
Uniunii Europene din 14 noiembrie 2017 
(„cauza privind andivele”)3, oferind astfel 
o mai mare securitate juridică și 
îmbunătățind poziția fermierilor în lanțul 
alimentar;

2. consideră că, în cadrul următoarei 
reforme a PAC, este esențial să se clarifice 
și să se consolideze dispozițiile care 
reglementează organizațiile de producători 
și asociațiile acestora, precum și 
organizațiile interprofesionale în 
Regulamentul (UE) nr. 1308/201311, în 
special în ceea ce privește politica în 
domeniul concurenței, pentru a depăși 
progresul înregistrat prin Regulamentul 
(UE) nr. 2017/23932 („Regulamentul 
Omnibus”)2, oferind astfel o mai mare 
securitate juridică și îmbunătățind poziția 
fermierilor în lanțul alimentar;

_________________ _________________
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 671. 1 JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
2 JO L 350, 29.12.2017, p. 15. 2 JO L 350, 29.12.2017, p. 15.
3 Hotărârea Curții de Justiție din 14 
noiembrie 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
și alții.

Or. fr

Amendamentul 47
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută „Studiul privind cele mai 
bune modalități de formare a 
organizațiilor de producători, de 
desfășurare a activităților acestora și de 
sprijinire a lor”, care recunoaște 
importanța esențială a organizațiilor de 
producători și a asociațiilor organizațiilor 
de producători în ceea ce privește crearea 
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de avantaje economice, tehnice sau 
sociale pentru membrii lor, care au efecte 
benefice indirecte (concurență prin 
comparație) și asupra fermierilor care nu 
sunt membri și externalități pozitive 
pentru alți operatori din cadrul lanțului 
de aprovizionare cu alimente;

Or. en

Amendamentul 48
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită ca dispozițiile 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 care 
permit adoptarea de măsuri de gestionare 
a ofertei de brânzeturi, jambon și vin cu 
denumire de origine protejată (DOP) sau 
cu o indicație geografică protejată (IGP) 
(articolele 150, 167 și 172) să fie extinse 
pentru a include toate produsele cu DOP 
sau IGP, pentru a crește gradul de 
corelare între cerere și ofertă;

Or. fr

Amendamentul 49
Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că domeniul de aplicare 
a dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013 (Regulamentul unic OCP) care 
autorizează introducerea de norme 
privind controlul furnizării, pe o perioadă 
limitată de timp, pentru produsele care 
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beneficiază de o denumire de origine 
protejată (DOP) sau de o indicație 
geografică protejată (IGP) ar trebui să fie 
extins pentru a include și alte produse 
care dispun de o marcă de calitate, pentru 
a obține un echilibru mai bun între cerere 
și ofertă;

Or. en

Amendamentul 50
Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene a confirmat, în 
hotărârea privind andivele din 14 
noiembrie 2017, că PAC are prioritate 
față de normele în materie de concurență 
și că responsabilitățile și obiectivele 
organizațiilor definite de PAC sunt în 
mod necesar exceptate de la aplicarea 
normelor în materie de concurență, în 
special de la articolul 101 din TFUE;

Or. fr

Amendamentul 51
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită ca în cadrul articolului 210 
din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 să 
fie prevăzută o derogare expresă 
automată de la articolul 101 din TFUE, 
sub rezerva principiilor necesității și 
proporționalității, care să permită 
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organizațiilor interprofesionale din 
domeniul agricol să își îndeplinească 
responsabilitățile care le-au fost atribuite 
prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, 
cu scopul de a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite la articolul 39 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 52
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că o organizație de 
producători trebuie să aibă o dimensiune 
adecvată pentru a putea beneficia de 
economii la scară și, prin urmare, salută 
consolidarea de la nivelul organizațiilor 
de producători;

Or. en

Amendamentul 53
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. solicită Comisiei Europene să țină 
seama în mod concret de întâietatea 
obiectivelor PAC față de cele ale politicii 
din domeniul concurenței, astfel cum a 
afirmat Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, printr-o aplicare mai flexibilă, 
mai clară și previzibilă a normelor de 
concurență pentru producători și 
organizațiile de producători;
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Or. en

Amendamentul 54
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. solicită Comisiei să se asigure că 
dispozițiile articolului 222 din 
Regulamentul privind OCP unică sunt 
activate rapid pentru a combate 
distorsiunile grave ale pieței;

Or. fr

Amendamentul 55
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. invită Comisia să scutească de la 
normele privind ajutoarele de stat 
dispozițiile fiscale care se aplică în mod 
specific sectorului agricol, introduse de 
statele membre pentru a încuraja 
fermierii să își creeze un fond voluntar de 
economii de precauție pentru a face față 
mai bine crizelor tot mai intense de natură 
climatică, sanitară și economică;

Or. fr

Amendamentul 56
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2d. invită Comisia Europeană să 
monitorizeze legislația statelor membre 
privind recunoașterea organizațiilor de 
producători și a asociațiilor organizațiilor 
de producători, care trebuie să elimine 
obstacolele din calea recunoașterii 
acestora, vizând în același timp reducerea 
riscului de comportament oportunist (fără 
activități economice proprii);

Or. en

Amendamentul 57
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. invită instituțiile Uniunii 
Europene să le acorde cooperativelor 
agricole și altor tipuri de organizații de 
producători anumite derogări necesare și 
clare de la dreptul concurenței, astfel 
încât acestea să poată contribui la 
îmbunătățirea veniturilor agricultorilor și 
a ponderii lor în lanțul valoric;

Or. en

Amendamentul 58
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 2 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. solicită să se ofere mai multă 
claritate organizațiilor de producători și 
asociațiilor organizațiilor de producători 
în ceea ce privește aplicarea normelor în 
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materie de concurență, prin elaborarea 
unor orientări adecvate care să pună în 
evidență „sferele de siguranță” specifice 
legate de cotele de piață în temeiul cărora 
există scutiri sau derogări de la normele 
în materie de concurență; solicită, în acest 
sens, ca domeniul de aplicare al 
orientărilor deja publicate de Comisie 
pentru sectorul uleiului de măsline, al 
culturilor arabile și al cărnii de vită și 
mânzat să fie extins și la alte sectoare, iar 
claritatea și eficiența acestor orientări să 
fie îmbunătățite;

Or. en

Amendamentul 59
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 2 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2g. susține că Comisia Europeană, în 
calitate de instituție care asigură 
respectarea normelor Uniunii Europene 
în materie de concurență, precum și 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței ar trebui să fie mai puțin 
stricte în aplicarea articolului 101 din 
TFUE în cazul acordurilor, practicilor și 
activităților de coordonare desfășurate de 
organizațiile de producători, asociațiile 
acestora, cooperativele agricole și 
consorțiile de producători, mai ales având 
în vedere obiectivul fundamental de 
asigurare a unei concentrări a ofertei, în 
conformitate cu articolul 39 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 60
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia;

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4 în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea și 
funcționarea acesteia; ia act de faptul că 
prezenta directivă constituie un prim pas 
pentru a proteja agricultorii și a aborda 
dezechilibrul de putere din lanțul de 
aprovizionare cu alimente al UE și, prin 
urmare, trebuie să fie consolidată în 
continuare pentru a ține pasul cu evoluția 
viitoare a practicilor comerciale neloiale;

_________________ _________________
4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

Or. en

Amendamentul 61
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia;

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4 în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia; reamintește că aceasta este o 
directivă de armonizare minimă și că, prin 
urmare, statele membre pot desemna și 
alte practici ca fiind neloiale sau pot 
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stabili standarde mai ridicate; invită 
statele membre să desemneze revânzarea 
în pierdere drept practică comercială 
neloială;

_________________ _________________
4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

Or. en

Amendamentul 62
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia;

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4 în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia, însă reamintește că combaterea 
practicilor comerciale neloiale, deși 
reprezintă un pas înainte important, nu 
abordează singură cauza fundamentală a 
dezechilibrului puterii de negociere în 
lanțul agricol și alimentar;

_________________ _________________
4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

Or. en
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Amendamentul 63
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4 în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia;

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4 în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia; subliniază că implementarea 
directivei va duce la eliminarea 
dezechilibrelor ce pot apărea între 
operatori, indiferent de dimensiunea 
acestora și va crea condiții concurențiale 
egale;

_________________ _________________
4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

Or. ro

Amendamentul 64
Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia;

3. consideră că adoptarea Directivei 
privind practicile comerciale neloiale4 în 
lanțul de aprovizionare agricol și alimentar 
constituie un pas foarte important în 
vederea promovării unor relații 
echilibrate între diferiții operatori din 
lanțul alimentar și a îmbunătățirii poziției 
sectorului primar, și invită Comisia să 
monitorizeze îndeaproape progresele 
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înregistrate în transpunerea acesteia;

_________________ _________________
4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

Or. fr

Amendamentul 65
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia;

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4 în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar;  
încurajează statele membre să transpună 
directiva fără întârziere și invită Comisia 
să monitorizeze îndeaproape progresele 
înregistrate în transpunerea acesteia; 
reamintește că directiva include o clauză 
de revizuire stabilită la 4 ani;

_________________ _________________
4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

Or. en

Amendamentul 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia;

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4 în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar;  invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia și să promoveze schimbul de bune 
practici între statele membre;

_________________ _________________
4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

Or. en

Amendamentul 67
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia;

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar4 și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia și să informeze Parlamentul cu 
privire la acest lucru;

_________________ _________________
4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

4 Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind practicile comerciale neloiale 
dintre întreprinderi în cadrul lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar (JO L 
111, 25.4.2019, p. 59).

Or. fr
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Amendamentul 68
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale4în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea 
acesteia;

3. salută adoptarea Directivei privind 
practicile comerciale neloiale în lanțul de 
aprovizionare agricol și alimentar și invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
progresele înregistrate în transpunerea și 
punerea în aplicare adecvată a acesteia;

_________________
4 Directiva (UE) 2019/633 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind practicile 
comerciale neloiale dintre întreprinderi în 
cadrul lanțului de aprovizionare agricol și 
alimentar (JO L 111, 25.4.2019, p. 59).

Or. en

Amendamentul 69
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. Salută faptul că Regulamentul 
(EU) nr. 2017/23932 („Regulamentul 
Omnibus”) stabilește, la articolul (6), 
alineatul (2), litera (c) prevederi menite să 
ajute statele membre să administreze 
aspectele legate de dublul standard, 
inclusiv în cazul produselor 
agroalimentare. Invită Comisia să ia in 
calcul o reglementare aplicabilă la nivel 
european prin care toate produsele 
comercializate pe Piața Unică să fie 
cuprinse într-un Registru European al 
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Produselor Comercializate pe Piața 
Europeană, acordând în acest fel un 
caracter unic produsului comercializat cu 
denumire și ambalaj identic. Completarea 
registrului ar trebui să se facă prin 
autodeclarare de către operatorul 
economic care introduce pentru prima 
oară pe piața UE produsul și ar trebui să 
conțină informațiile pe care le regăsim pe 
eticheta produsului, în cazul produselor 
alimentare REG. (UE) 1169/2011. 
Măsura ar trebui aplicată și produselor 
fabricate în țările terțe și comercializate 
pe Piața Unică. În acest fel, consumatorul 
european va avea un acces permanent și 
rapid la o bază de date unde va putea 
vedea caracteristicile produsului pe care 
dorește să îl achiziționeze, decizia sa de 
cumpărare va fi una asumată în deplină 
cunoaștere a informațiilor despre produs, 
iar concurența nu va fi afectată de 
practici comerciale bazate pe dublul 
standard;

Or. ro

Amendamentul 70
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că intrarea pe piața 
europeană a produselor care provin din 
țări terțe și care nu respectă aceleași 
standarde sociale, sanitare, de muncă și 
de mediu creează o concurență neloială 
pentru producătorii europeni; solicită, 
prin urmare, protecția sectoarelor 
vulnerabile și aplicarea sistematică a 
principiilor reciprocității și conformității 
în ceea ce privește produsele agricole în 
cadrul negocierilor comerciale actuale și 
viitoare, inclusiv MERCOSUR; invită 
Comisia să evalueze impactul acordului 
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comercial cu MERCOSUR asupra tuturor 
sectoarelor agricole vulnerabile din UE;

Or. en

Amendamentul 71
Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă, cu toate acestea, că 
domeniul de aplicare al Directivei privind 
practicile neloiale din cadrul lanțului de 
aprovizionare alimentară nu acoperă toți 
furnizorii, excluzându-i pe cei care nu 
sunt IMM-uri, și regretă, de asemenea, că 
vânzarea în pierdere nu se află pe lista 
practicilor interzise la nivelul UE;

Or. fr

Amendamentul 72
Martin Buschmann

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că actualul model de 
producție crește rapid nivelurile de 
concentrare a lanțului de aprovizionare 
cu alimente în sectorul agroalimentar și 
consolidează modelul industrial alimentar 
și agricol, în detrimentul intereselor 
societale și al sustenabilității mediului;

Or. en

Amendamentul 73
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Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că Directiva privind 
practicile comerciale neloiale din cadrul 
lanțului de aprovizionare agricol și 
alimentar este un prim pas binevenit în 
asigurarea echității între operatorii din 
cadrul lanțului;

Or. en

Amendamentul 74
Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită consolidarea rolului 
organizațiilor interprofesionale în vederea 
promovării unor relații mai echilibrate în 
cadrul lanțului alimentar și sprijină 
extinderea clauzei de repartizare a valorii 
la toți operatorii, nu doar la primul 
cumpărător, în conformitate cu proiectul 
de raport adoptat în aprilie 2019 de 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare 
rurală a Parlamentului cu privire la noua 
organizare comună a pieței produselor 
agricole, ca parte a următoarei reforme a 
PAC;

Or. fr

Amendamentul 75
Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3c. salută succesul măsurilor de 
gestionare a ofertei introduse pentru 
brânzeturile și jambonul de calitate la 
cererea organizațiilor de producători, a 
organizațiilor interprofesionale și a 
grupurilor de operatori, astfel cum se 
menționează în Regulamentul nr. 
1151/2012, în urma reformei PAC din 
2013, și solicită ca măsura să fie extinsă 
pentru a include toate produsele cu 
denumire de origine protejată sau cu 
indicație geografică protejată, în 
conformitate cu proiectul de raport al 
Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
rurală, adoptat în aprilie 2019 cu privire 
la noua organizare comună a pieței 
produselor agricole;

Or. fr

Amendamentul 76
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să inițieze o analiză 
aprofundată privind amploarea și efectul 
alianțelor de cumpărare asupra funcționării 
economice a lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar;

4. invită Comisia să inițieze o analiză 
aprofundată privind amploarea și efectul 
alianțelor de cumpărare asupra funcționării 
economice a lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar; consideră, în această 
privință, că concentrarea rapidă a 
sectorului comerțului cu amănuntul la 
nivel național, precum și crearea de 
alianțe între marii comercianți la nivel 
european și internațional ar putea suscita 
preocupări cu privire la posibile alinieri 
strategice, la reducerea concurenței și la 
reducerea marjelor de investiții și de 
inovare în cadrul lanțului de 
aprovizionare alimentar;
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Or. fr

Amendamentul 77
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să inițieze o analiză 
aprofundată privind amploarea și efectul 
alianțelor de cumpărare asupra funcționării 
economice a lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar;

4. recunoaște rolul pe care l-ar putea 
juca alianțele de cumpărători în ceea ce 
privește crearea unei eficiențe economice 
în lanțul de aprovizionare agricol și 
alimentar; subliniază, cu toate acestea, că 
lipsa actuală de informații nu permite o 
evaluare a efectelor economice ale unor 
astfel de alianțe a cumpărătorilor asupra 
funcționării lanțului de aprovizionare; 
invită Comisia să inițieze o analiză 
aprofundată privind amploarea și efectul 
alianțelor de cumpărare asupra funcționării 
economice a lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar;

Or. en

Amendamentul 78
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să inițieze o analiză 
aprofundată privind amploarea și efectul 
alianțelor de cumpărare asupra funcționării 
economice a lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar;

4. invită Comisia să inițieze o analiză 
aprofundată privind amploarea și efectul 
alianțelor de cumpărare asupra funcționării 
economice a lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar și, în special, asupra 
impactului pe care acestea îl pot avea 
asupra producătorilor;

Or. ro
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Amendamentul 79
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să inițieze o analiză 
aprofundată privind amploarea și efectul 
alianțelor de cumpărare asupra funcționării 
economice a lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar;

4. invită Comisia să inițieze o analiză 
aprofundată privind amploarea și efectul 
alianțelor de cumpărare asupra funcționării 
economice a lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar și, în special, asupra 
fermierilor care cultivă culturi arabile, a 
crescătorilor de animale și a IMM-urilor;

Or. es

Amendamentul 80
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să inițieze o analiză 
aprofundată privind amploarea și efectul 
alianțelor de cumpărare asupra funcționării 
economice a lanțului de aprovizionare 
agricol și alimentar;

4. invită Comisia să își continue 
analiza aprofundată privind amploarea și 
efectul alianțelor de cumpărare asupra 
funcționării economice a lanțului de 
aprovizionare agricol și alimentar, ținând 
seama, în special, de efectele asupra 
micilor producători;

Or. en

Amendamentul 81
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că politica din domeniul 
concurenței vizează bunăstarea 
consumatorilor, iar bunăstarea 
consumatorilor ține de inovare, calitate, 
varietate și preț; cu toate acestea, se pare 
că aplicarea legislației în materie de 
concurență se concentrează numai asupra 
prețurilor și este incapabilă să se ocupe de 
noii intermediari (platforme online și 
offline), de rolul lor dublu și de impactul 
practicilor lor asupra inovării, calității și 
varietății; alte sectoare, cum ar fi 
vânzarea cu amănuntul de produse 
alimentare (platforme de supermarketuri 
offline), în care poziția dominantă pare să 
lipsească, cunosc de mulți ani cu acest 
dublu rol conflictual într-o situație de 
impunitate absolută; invită Comisia să 
reevalueze politica din domeniul 
concurenței și să identifice lacunele 
existente;

Or. en

Amendamentul 82
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la presiunea descendentă nesustenabilă 
asupra prețurilor agricole, cauzată de 
puterea excesivă a celor care prelucrează 
produsele agricole sau a cumpărătorilor 
în avalul lanțului de aprovizionare 
agricolă; încurajează Comisia să își 
revizuiască abordarea în ceea ce privește 
evaluarea abuzului de poziție dominantă 
pe piață pentru a include cazurile care 
implică o presiune descendentă 
nesustenabilă asupra prețurilor agricole, 
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indiferent dacă acestea duc sau nu la 
creșterea prețurilor de consum; consideră 
că un interes mai larg al consumatorilor 
include sprijinul lor pentru venituri 
echitabile pentru fermieri, asigurându-le 
acestora o parte echitabilă a valorii de-a 
lungul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, pentru a dispune de un sector 
agricol sustenabil din punct de vedere 
economic și ecologic;

Or. en

Amendamentul 83
Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a oferi 
mai multă claritate organizațiilor de 
producători și asociațiilor organizațiilor 
de producători în ceea ce privește 
aplicarea normelor în materie de 
concurență, cu orientări adecvate privind 
exceptările autorizate și derogările de la 
normele în materie de concurență și, în 
acest sens, invită Comisia să extindă și la 
alte sectoare domeniul de aplicare al 
orientărilor publicate pentru uleiul de 
măsline, culturile arabile și carnea de 
vită;

Or. fr

Amendamentul 84
Martin Buschmann

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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4a. subliniază că, datorită naturii sale 
specifice și ciclurilor de producție lungi, 
agricultura nu poate fi comparată cu 
nicio altă activitate în ceea ce privește 
elasticitatea ofertei și că, prin urmare, 
logica pieței nu poate fi aplicată 
sectorului agricol în același mod în care 
este aplicată altor sectoare;

Or. en

Amendamentul 85
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să asigure 
dialogul cu toate părțile interesate 
relevante cu privire la funcționarea 
lanțului de aprovizionare agricol și 
alimentar și să adapteze politica UE în 
domeniul concurenței în funcție de cele 
mai recente evoluții din mediul comercial;

Or. en

Amendamentul 86
Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța consolidării 
întregului lanț agroalimentar de la fermă 
la consumator, în special în ceea ce 
privește controlul importurilor de animale 
și de produse provenind din țări terțe;

Or. hr
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Amendamentul 87
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. salută publicarea Regulamentului 
(UE) 2019/1150 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 20 iunie 
2019 privind promovarea echității și a 
transparenței pentru întreprinderile 
utilizatoare de servicii de intermediere 
online, precum și deschiderea de către 
Comisia Europeană a unei anchete 
antitrust oficiale pentru a analiza dacă 
utilizarea de către Amazon a datelor cu 
caracter sensibil ale comercianților cu 
amănuntul independenți care vând pe 
piața sa încalcă normele UE în materie de 
concurență; constată că Amazon, are un 
rol dublu ca platformă: i) vinde produse 
pe site-ul său de internet în calitatea sa de 
comerciant cu amănuntul și (ii) oferă o 
piață pe care vânzătorii independenți pot 
vinde produse direct consumatorilor; 
subliniază că acest exemplu de abuz 
presupus printr-un rol dublu este bine 
cunoscut de către toți furnizorii, inclusiv 
în sectorul agroalimentar, care tratează 
cu platforme europene de supermarketuri, 
dar ceea ce agravează situația este că 
supermarketurile offline controlează atât 
prețurile propriilor lor mărci, cât și pe 
cele ale unor terți; subliniază că 
integrarea verticală și tratamentul 
diferențiat (discriminatoriu) în cazul 
supermarketurilor offline ar putea 
denatura concurența pe piață;

Or. en

Amendamentul 88
Sarah Wiener
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că costurile de producție 
trebuie luate pe deplin în considerare 
atunci când se convine asupra prețurilor 
contractelor între producători și 
comercianții cu amănuntul/prelucrători, 
iar prețurile ar trebui, de asemenea, să 
asigure o remunerare echitabilă a 
fermierilor; subliniază că este nevoie de o 
mai mare transparență a pieței pentru a 
contribui la o transmitere mai echitabilă a 
prețurilor de-a lungul lanțului de 
aprovizionare; invită Comisia să 
îmbunătățească datele Observatorului 
pieței cu privire la volume, prețuri și 
marje, în special în sectorul agriculturii 
ecologice; invită Comisia să elaboreze 
indicatori pentru costurile de producție și 
marje, care să constituie referințe în 
contracte pentru a ține seama într-o mai 
mare măsură de costurile de producție și 
de remunerare; solicită Comisiei să 
asigure orientări clare privind repartiția 
valorii de-a lungul lanțului de 
aprovizionare, pentru a permite 
transmiterea prețului la niveluri 
echitabile pentru consumatori și 
producători;

Or. en

Amendamentul 89
Martin Buschmann

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că alimentele nu ar 
trebui considerate drept o marfă, a cărei 



PE644.893v01-00 50/70 AM\1194588RO.docx

RO

valoare este determinată în principal de 
speculațiile privind prețurile de piață;

Or. en

Amendamentul 90
Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. invită Comisia să acorde o atenție 
deosebită acestui dublu rol în mediul 
offline (platforme de supermarketuri), 
similară celei acordate mediului online, 
având în vedere că poziția dominantă a 
supermarketurilor offline riscă să le 
permită să întreprindă acțiuni care să le 
servească interesele proprii, nu neapărat 
cele ale clienților lor; în special, 
suveranitatea supermarketurilor offline ar 
putea permite deteriorarea intenționată a 
valorii de marcă, ar putea limita 
posibilitățile de alegere a produselor, 
reduce calitatea propriilor lor mărci, 
limita comparabilitatea prețurilor, 
restrânge inovarea și permite 
manipularea prețurilor pentru a denatura 
în favoarea lor arhitectura prețurilor pe 
categorii; subliniază că Comisia și 
autoritățile de concurență joacă un rol 
esențial pentru a evita apariția unor astfel 
de situații; ia act de faptul că existența 
unui prag de risc sau a unui punct critic 
peste care supermarketurile offline dețin 
cote de piață ale mărcilor dintr-o 
categorie de produse ar putea transforma 
efectele lor pozitive în efecte negative 
pentru competitivitatea sistemului 
industrial agroalimentar din UE, pentru 
consumatori și pentru întreaga societate a 
fost evidențiată în mod constant de 
economiști în ultimii ani;

Or. en
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Amendamentul 91
Martin Buschmann

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că globalizarea lanțului 
de aprovizionare cu alimente nu aduce 
beneficii producătorilor primari; 
subliniază că acordurile comerciale, cum 
ar fi acordul comercial UE-Mercosur, vor 
submina și mai mult sectorul agricol al 
UE și îl vor expune concurenței, care, în 
general, nu respectă standardele UE 
sociale, de mediu și în materie de 
bunăstare a animalelor și are efecte grave 
asupra echității condițiilor de concurență 
a producătorilor din UE, sporind totodată 
îngrijorările consumatorilor din întreaga 
UE;

Or. en

Amendamentul 92
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jan Huitema

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 
anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 
anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente; își 
reafirmă opinia potrivit căreia Comisia ar 
trebui să emită orientări generale pentru 
a clarifica care sunt condițiile în care 
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sectorul privat poate cădea de acord cu 
privire la o creștere colectivă a viabilității 
unui sector fără a încălca legislația în 
materie de concurență; consideră că astfel 
de orientări sunt deosebit de relevante 
pentru sectorul agricol, având în vedere 
provocările de mediu cu care se confruntă 
și cerințele de sustenabilitate pe care 
trebuie să le îndeplinească;

Or. en

Amendamentul 93
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 
anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice pentru producători și 
autoritățile naționale din domeniul 
concurenței condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, 
recunoscând astfel contribuția 
acordurilor de durabilitate la 
îmbunătățirea producției și, în același 
timp, crearea de avantaje pentru întreaga 
societate și pentru consumatori, natura 
agricolă a produselor implicate și 
necesitatea ca producătorii primari să 
primească o compensație echitabilă 
pentru costurile suplimentare suportate în 
favoarea acordurilor extralegale de 
durabilitate, și anume în cadrul reformei 
PAC și al actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

Or. en
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Amendamentul 94
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 
anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și că politica în 
domeniul concurenței ar trebui să 
integreze mai bine valoarea bunurilor 
publice în stabilirea prețurilor la 
alimente; solicită ca politica UE în 
domeniul concurenței să ia în considerare 
interesele mai largi ale consumatorilor, 
nu doar factorul preț; invită Comisia să 
clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 
anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

Or. en

Amendamentul 95
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 
anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

5. constată că cererea publică pentru 
sisteme alimentare mai durabile nu este 
însoțită de o capacitate a lanțului de 
aprovizionare cu alimente de a genera 
prețuri/venituri sustenabile pentru 
fermieri, această chestiune trebuind să fie 
abordată în strategia „de la fermă la 
consumator” (F2F); invită Comisia să 
clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 
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anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

Or. en

Amendamentul 96
Martin Buschmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 
anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și mai echitabile, 
ținând seama de preocupările legate de 
mediu și de bunăstarea animalelor, 
precum și de cererea de alimente mai 
durabile din partea consumatorilor, și 
invită Comisia să clarifice condițiile în care 
acordurile durabile pot fi exceptate de la 
aplicarea legislației în materie de 
concurență, și anume în cadrul actualei 
revizuiri a regulamentelor orizontale de 
exceptare pe categorii și a orientărilor 
aferente;

Or. en

Amendamentul 97
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 
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anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente; solicită 
să fie luate în calcul la stabilirea prețului 
și componente precum calitatea, inovarea, 
impactul social;

Or. ro

Amendamentul 98
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 
anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
între operatorii din același sector vor 
putea fi considerate durabile și, prin 
urmare, ar putea fi exceptate de la 
aplicarea legislației în materie de 
concurență, și anume în cadrul actualei 
revizuiri a regulamentelor orizontale de 
exceptare pe categorii și a orientărilor 
aferente;

Or. es

Amendamentul 99
Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
orizontale menite să îmbunătățească 
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legislației în materie de concurență, și 
anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

durabilitatea lanțului de aprovizionare pot 
fi exceptate de la aplicarea legislației în 
materie de concurență, și anume în cadrul 
actualei revizuiri a regulamentelor 
orizontale de exceptare pe categorii și a 
orientărilor aferente;

Or. en

Amendamentul 100
Jan Huitema

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 
anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice pentru producători și 
autoritățile naționale condițiile în care 
acordurile durabile pot fi exceptate de la 
aplicarea legislației în materie de 
concurență, și anume în cadrul actualei 
revizuiri a regulamentelor orizontale de 
exceptare pe categorii și a orientărilor 
aferente;

Or. en

Amendamentul 101
Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să clarifice condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 

5. consideră că este necesar să se 
răspundă cererii publice pentru sisteme 
alimentare mai durabile și invită Comisia 
să definească condițiile în care acordurile 
durabile pot fi exceptate de la aplicarea 
legislației în materie de concurență, și 
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anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

anume în cadrul actualei revizuiri a 
regulamentelor orizontale de exceptare pe 
categorii și a orientărilor aferente;

Or. pl

Amendamentul 102
Bronis Ropė

Proiect de aviz
Punctul 5 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază că disparitățile mari în ceea ce 
privește plățile directe împiedică 
inițiativele durabile ale agricultorilor în 
domeniul climei și mediului și 
distorsionează concurența în UE; 
reamintește angajamentul luat de 
Consiliul European din 7-8 februarie 
2013 de a armoniza plățile la nivelul UE 
până în 2013;

Or. lt

Amendamentul 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de faptul că fermierii 
europeni sunt obligați să respecte în 
procesul de producție modalități, 
standarde, norme de trasabilitate și 
obiective durabile și că, din păcate, 
aceștia se confruntă cu concurența din ce 
în ce mai mare a unor produse provenite 
din țări terțe care nu respectă aceste 
modalități, standarde și norme de 
trasabilitate sau obiective; subliniază că, 
prin urmare, este absolut clar că toate 
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acordurile de liber schimb încheiate de 
UE cu țări terțe dezavantajează produsele 
europene și că legislația în materie de 
concurență ar trebui să țină seama de 
acest lucru pentru a combate concurența 
neloială;

Or. fr

Amendamentul 104
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. insistă ca „prețul echitabil” să nu 
fie considerat cel mai scăzut preț posibil 
pentru consumator, ci să fie un preț 
rezonabil, care să permită remunerarea 
echitabilă a fiecărui participant la lanțul 
de aprovizionare cu produse alimentare; 
consideră că focalizarea pe prețurile cele 
mai scăzute pentru consumator nu ține 
seama de externalitățile negative asociate 
anumitor tipuri de producție; subliniază 
că interesele consumatorilor nu se rezumă 
doar la prețuri scăzute, ci includ și 
calitatea și valoarea nutrițională a 
alimentelor, standardele în materie de 
bunăstare a animalelor, sustenabilitatea 
mediului și inițiativele de combatere a 
rezistenței la antimicrobiene;

Or. en

Amendamentul 105
Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că finanțarea publică 
este esențială pentru a asigura instalarea 
rețelelor în bandă largă în zonele rurale și 
îndepărtate; invită Comisia să promoveze 
și să sprijine factorii de decizie din 
sectorul public pentru a explora mai bine 
posibilitățile de sprijin public pe baza 
„Orientărilor privind rețelele în bandă 
largă”, pentru ca dezvoltarea 
infrastructurii de rețele în bandă largă să 
fie mai rapidă și mai ușoară și să nu 
neglijeze zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 106
Martin Buschmann

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită o tranziție de la actualul 
sistem agroalimentar industrializat și 
orientat spre export, în care producătorii 
primari sunt expuși la evenimente 
geopolitice pe care nu le pot controla, la 
un sistem care favorizează producția 
locală de alimente de înaltă calitate bazate 
pe plante, lanțuri scurte de aprovizionare 
și standarde ridicate de bunăstare a 
animalelor, pentru a contribui la 
obiectivele UE în materie de mediu și de 
climă;

Or. en

Amendamentul 107
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că condițiile de 
concurență echitabile pentru fermierii 
europeni sunt compromise de concurența 
neloială în cazul importurilor scutite de 
taxe vamale produse pe baza unor 
standarde de reglementare mai scăzute în 
ceea ce privește bunăstarea animalelor, 
mediul și normele sociale și solicită 
Comisiei să nu admită în cadrul 
negocierilor comerciale aplicarea unor 
cote scutite de taxe vamale, care ar 
submina condițiile de concurență 
echitabile pentru agricultorii europeni;

Or. en

Amendamentul 108
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că strategia „de la 
fermă la consumator” (F2F) și legislația 
UE în materie de concurență trebuie să 
recunoască contribuția importantă a 
producătorilor primari la furnizarea de 
alimente de înaltă calitate și de bunuri 
publice pentru societate, pentru care 
aceștia nu sunt recompensați în prezent în 
mod suficient;

Or. en

Amendamentul 109
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește că s-a realizat o 
restructurare orizontală și verticală 
semnificativă, care a condus la 
consolidarea în continuare a sectoarelor, 
deja concentrate, ale semințelor, 
produselor agrochimice, îngrășămintelor, 
geneticii animalelor și mașinilor agricole, 
precum și a sectorului prelucrării și al 
vânzării cu amănuntul; invită Comisia să 
ia în considerare, la evaluarea fuziunilor 
din aceste sectoare, și alte efecte în afară 
de prețurile de consum; subliniază că 
interesele fermierilor din UE, ale 
cetățenilor și ale mediului sunt protejate 
printr-o evaluare cuprinzătoare a 
impactului, la nivelul exploatațiilor, al 
fuziunilor și achizițiilor dintre furnizorii 
de produse agricole, inclusiv producătorii 
de produse de protecție a plantelor;

Or. en

Amendamentul 110
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Comisia să monitorizeze 
orice creștere a aprovizionării 
principalilor comercianți cu amănuntul 
europeni din țări terțe, pentru a verifica 
dacă aceste aprovizionări nu au scopul de 
a destabiliza politicile de stabilire a 
prețurilor aplicate de producătorii 
europeni, în special în cadrul 
organizațiilor de producători;

Or. fr
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Amendamentul 111
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. recunoaște rolul pe care îl joacă, 
în cadrul lanțului, organizațiile 
interprofesionale în calitate de platformă 
pentru dialog, cercetare și dezvoltare, cele 
mai bune practici și transparența pieței;

Or. en

Amendamentul 112
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. constată că strategia „de la fermă 
la consumator” trebuie să țină seama de 
impactul schimbărilor climatice asupra 
funcționării și durabilității lanțului de 
aprovizionare cu alimente și asupra 
securității alimentare;

Or. en

Amendamentul 113
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. regretă că înmulțirea acordurilor 
comerciale cu țările terțe care nu respectă 
standardele UE determină Comisia să 
revizuiască în mod constant limitele 
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maxime de reziduuri din produsele 
importate, astfel încât acestea să se 
alinieze standardelor țărilor terțe, în loc 
să blocheze importurile de produse în 
cauză;

Or. fr

Amendamentul 114
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este esențial să se 
mențină în cadrul DG AGRI toate 
competențele legate de ajutoarele de stat 
utilizate pentru a promova dezvoltarea 
sectoarelor agricol și forestier, precum și a 
zonelor rurale, garantând astfel 
cunoștințele de specialitate necesare pentru 
a aborda caracterul specific al acestor 
sectoare și deplina consecvență cu PAC, în 
conformitate cu aceasta.

6. consideră că este esențial să se 
mențină în cadrul DG AGRI toate 
competențele legate de aplicarea 
articolelor 209 și 210 ale Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 și de ajutoarele de stat 
utilizate pentru a promova dezvoltarea 
sectoarelor agricol și forestier, precum și a 
zonelor rurale, garantând astfel 
cunoștințele de specialitate necesare pentru 
a aborda caracterul specific al acestor 
sectoare și deplina consecvență cu 
obiectivele și sprijinul acordat în cadrul 
PAC și în conformitate cu aceasta.

Or. fr

Amendamentul 115
Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că este esențial să se 
mențină în cadrul DG AGRI toate 
competențele legate de ajutoarele de stat 
utilizate pentru a promova dezvoltarea 
sectoarelor agricol și forestier, precum și a 

6. consideră că este esențial să se 
mențină în cadrul DG AGRI toate 
competențele legate de ajutoarele de stat 
utilizate pentru a promova dezvoltarea 
sectoarelor agricol și forestier și a zonelor 
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zonelor rurale, garantând astfel 
cunoștințele de specialitate necesare 
pentru a aborda caracterul specific al 
acestor sectoare și deplina consecvență cu 
PAC, în conformitate cu aceasta.

rurale, pentru a coordona în mod 
competent toate aspectele din acest 
domeniu , în special în ceea ce privește 
PAC, aspect necesar având în vedere 
natura specifică a acestor sectoare și 
necesitatea coerenței și consecvenței 
depline cu PAC;

Or. pl

Amendamentul 116
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 6 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

este preocupat de impactul cumulat al 
acordurilor de liber schimb asupra 
sectorului agroalimentar al UE; se 
întreabă, în această privință, dacă ALS 
creează pentru producătorii 
agroalimentari din UE un dezavantaj 
concurențial, având în vedere diferențele 
la nivelul standardelor de producție din 
țările terțe și, la rândul lor, diferențele de 
preț;

Or. en

Amendamentul 117
Mairead McGuinness

Proiect de aviz
Punctul 6 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

ia act de faptul că Acordul european 
verde trebuie să asigure coerența 
politicilor din domeniul agricol, al 
acțiunilor climatice, al mediului și al 
comerțului;
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Or. en

Amendamentul 118
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să evalueze 
punerea în aplicare a articolului 209 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 privind 
OCP unică, în special în ceea ce privește 
exceptările de la normele în materie de 
concurență prevăzute pentru anumite 
acorduri și practici ale agricultorilor în 
cadrul asociațiilor, pentru a asigura celor 
vizați o mai mare claritate și securitate 
juridică în cazul punerii în aplicare a 
acestui articol și pentru a oferi Comisiei o 
mai mare flexibilitate în punerea în 
aplicare a acestui articol;

Or. es

Amendamentul 119
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jan Huitema

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută propunerea referitoare la 
Programul privind piața unică și, mai 
precis, acțiunile în lanțul alimentar 
sprijinite în cadrul programului propus, 
cum ar fi măsurile veterinare și 
fitosanitare în cazul crizelor de sănătate a 
animalelor și a plantelor; îndeamnă 
Consiliul și Parlamentul să finalizeze 
rapid negocierile și să adopte 
regulamentul;



PE644.893v01-00 66/70 AM\1194588RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 120
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază importanța unor 
concluzii în timp util cu privire la cele 
două propuneri de regulamente privind 
tranziția prezentate de Comisie, pentru a 
evita întârzierile și complicațiile care ar 
putea conduce la instabilitatea pieței;

Or. en

Amendamentul 121
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. salută verificarea în curs a 
adecvării pachetului din 2012 privind 
modernizarea ajutoarelor de stat și, mai 
precis, revizuirea în curs a 
Regulamentului de exceptare pe categorii 
pentru agricultură și a Orientărilor 
Uniunii Europene privind ajutoarele de 
stat în sectorul agricol și forestier, care 
vor înceta să se aplice la 31 decembrie 
2020;

Or. en

Amendamentul 122
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret
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Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. salută finalizarea revizuirii 
Regulamentului de minimis în domeniul 
agriculturii; subliniază că creșterea 
valorii maxime a ajutorului per 
întreprindere și a plafonului național 
combinată cu aplicarea unui plafon 
sectorial va ajuta exploatațiile agricole să 
facă față provocărilor climatice, 
prevenind, în același timp, orice 
denaturare a pieței;

Or. en

Amendamentul 123
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. consideră că este esențial ca 
Comisia să continue să monitorizeze în 
mod detaliat piața UE pentru pesticide, 
semințe și caractere, precum și să 
monitorizeze impactul digitalizării asupra 
sectorului agricol;

Or. en

Amendamentul 124
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Proiect de aviz
Punctul 6 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. salută publicarea raportului 
Comisiei privind aplicarea normelor în 
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materie de concurență în sectorul agricol; 
ia act de faptul că o parte semnificativă a 
încălcărilor dreptului concurenței în 
sectorul agricol sunt comise de către 
întreprinderile de prelucrare a produselor 
agricole, în timp ce majoritatea 
plângerilor provin de la fermieri; solicită 
supravegherea efectivă de către Comisie a 
întreprinderilor active pe piața prelucrării 
alimentelor;

Or. en

Amendamentul 125
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 6 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6g. solicită din nou Comisiei să 
clarifice domeniul de aplicare al derogării 
generale în domeniul agriculturii de la 
dreptul concurenței, prevăzută la articolul 
209 din Regulamentul OCP;

Or. en

Amendamentul 126
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 6 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6h. atrage atenția asupra numărului 
tot mai mare de proteste organizate de 
fermieri ca urmare a preocupărilor legate 
de impactul introducerii unor standarde 
de mediu și de bunăstare a animalelor 
mai stricte la nivelul UE, în contextul 
unor propuneri de reducere a bugetului 
PAC; observă că impactul acordurilor 
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comerciale asupra sectorului agricol 
reprezintă, de asemenea, un motiv de 
îngrijorare pentru acești fermieri și invită 
Comisia să-și prezinte, cât mai curând 
posibil, cel mai recent raport privind 
impactul cumulat al acordurilor 
comerciale în curs și viitoare;

Or. en

Amendamentul 127
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Proiect de aviz
Punctul 6 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6i. îndeamnă Comisia să creeze o 
platformă permanentă de informare la 
nivelul UE privind instrumentele de 
gestionare a riscurilor pentru a-i ajuta pe 
fermieri să facă față incertitudinii legate 
de climă, de volatilitatea pieței și de alte 
riscuri, prin intermediul căreia părțile 
interesate să poată face schimb de bune 
practici, astfel cum a fost precizat în 
comunicarea Comisiei din noiembrie 
2017 privind viitorul sectorului alimentar 
și al agriculturii;

Or. en

Amendamentul 128
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 6 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6j. îndeamnă Comisia să pună rapid 
în aplicare strategia „de la fermă la 
consumator” pentru a asigura 
durabilitatea întregului lanț de 
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aprovizionare cu alimente; observă că o 
astfel de strategie necesită o abordare 
coerentă, care să cuprindă toate politicile 
UE; subliniază, în acest sens, că 
garantarea concurenței loiale și 
asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile pentru toate întreprinderile 
sunt esențiale pentru a promova cu succes 
întreprinderile nou-înființate din sectorul 
alimentar și pentru a atinge obiectivele 
economice;

Or. en

Amendamentul 129
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Punctul 6 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6k. invită Comisia să furnizeze o 
analiză transparentă care să rezume 
impactul diferitelor forme de sprijin 
național și al UE în sectorul 
agroalimentar asupra funcționării corecte 
și echitabile a pieței interne;

Or. en


