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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
rurală, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările pentru politica 
agricolă comună („PAC”) ulterior anului 
2020. Aceste obiective includ, printre 
altele, necesitatea ca PAC să se orienteze 
mai mult către rezultate, să stimuleze 
modernizarea și durabilitatea, inclusiv 
durabilitatea economică, socială, de mediu 
și climatică a zonelor agricole, silvicole și 
rurale, precum și să contribuie la reducerea 
sarcinii administrative a beneficiarilor 
legată de legislația Uniunii.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările pentru politica 
agricolă comună („PAC”) ulterior anului 
2020. Aceste obiective includ, printre 
altele, necesitatea ca PAC să se orienteze 
mai mult către venituri viabile pentru 
fermieri, astfel încât să stimuleze 
modernizarea și durabilitatea, inclusiv 
durabilitatea economică, socială, de mediu 
și climatică a zonelor agricole, silvicole și 
rurale, în conformitate cu Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă și cu Acordul 
de la Paris privind clima, precum și să 
contribuie la reducerea sarcinii 
administrative a beneficiarilor legată de 
legislația Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întrucât PAC trebuie să asigure 
răspunsuri mai eficace la provocări și 
oportunități de îndată ce acestea se 
manifestă la nivelul Uniunii, la nivel 
internațional, național, regional, local și la 

(2) Întrucât PAC trebuie să asigure 
răspunsuri mai eficace la provocări și 
oportunități de îndată ce acestea se 
manifestă la nivelul Uniunii, la nivel 
internațional, național, regional, local și la 
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nivelul fermelor, este necesar să se 
raționalizeze guvernanța PAC și să se 
îmbunătățească performanța acesteia în 
materie de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii, precum și să se reducă în mod 
semnificativ sarcina administrativă. În 
PAC bazată pe obținerea performanței 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

nivelul fermelor, este necesar să se 
raționalizeze guvernanța pe mai multe 
niveluri a PAC, să se implice autoritățile 
și părțile interesate de la nivel regional și 
local și să se îmbunătățească performanța 
acesteia în materie de îndeplinire a 
obiectivelor Uniunii, precum și să se 
reducă în mod semnificativ sarcina 
administrativă. În PAC bazată pe obținerea 
performanței („modelul de performanță”), 
Uniunea ar trebui să stabilească parametrii 
de bază ai politicii, cum ar fi obiectivele 
PAC și cerințele de bază, iar statele 
membre ar trebui să dețină o 
responsabilitate mai mare în privința 
modului în care îndeplinesc obiectivele și 
ating țintele. Subsidiaritatea sporită face 
posibilă luarea în considerare în mai mare 
măsură a condițiilor și nevoilor locale, prin 
personalizarea sprijinului în scopul 
maximizării contribuției la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu articolul 208 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), punerea în aplicare a 
PAC trebuie să fie coerentă cu obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a asigura coerența PAC, 
toate intervențiile din cadrul viitoarei PAC 
ar trebui să facă parte dintr-un plan 
strategic de sprijin care ar include anumite 

(3) Pentru a asigura coerența PAC, 
toate intervențiile din cadrul viitoarei PAC 
ar trebui să respecte principiile dezvoltării 
durabile, egalitatea de gen și drepturile 



AD\1174338RO.docx 5/15 PE630.370v02-00

RO

intervenții sectoriale care au fost stabilite 
în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului10.

fundamentale și să facă parte dintr-un plan 
strategic de sprijin care ar include anumite 
intervenții sectoriale care au fost stabilite 
în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului10.

_________________ _________________
10 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) 
nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale 
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

10 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) 
nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale 
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Statele membre pot, la cerere, să 
decidă să acorde mai mult de o 
recunoaștere unei organizații de 
producători care își desfășoară activitatea 
în mai multe sectoare, cu condiția ca 
organizația de producători să 
îndeplinească condițiile prevăzute la 
articolul 154 alineatul (1) din prezentul 
regulament.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 16, se adaugă 
următorul alineat: 
(3a)  Statele membre publică informații 
referitoare la identitatea întreprinderilor 
care au recurs la intervenția publică, 
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precum și a cumpărătorilor de stocuri de 
intervenție publică.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 81 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot clasifica soiurile de 
struguri de vinificație atunci când:

Statele membre pot include în clasificare 
numai soiurile de struguri de vinificație 
care îndeplinesc următoarele condiții:

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 81 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) soiul respectiv aparține speciei 
Vitis vinifera sau Vitis Labrusca; sau

a) soiul respectiv aparține speciei 
Vitis vinifera sau provine dintr-o 
încrucișare între specia Vitis vinifera și 
alte specii din genul Vitis;

Justificare

Vitis labrusca are o calitate mult inferioară față de Vitis vinifera și produce struguri care, în 
general, nu sunt folosiți în producția de vin. În plus, introducerea de material vegetal nou 
poate propaga boli mai grave decât cele a căror combatere se urmărește, cum a fost cazul 
filoxerei, care a fost introdusă în Europa tocmai în căutarea rezistenței la bolile 
criptogamice.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 1038/2013
Articolul 81 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

b) soiul respectiv provine dintr-o 
încrucișare între specia Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca și alte specii din genul 
Vitis.

b) soiul nu este unul dintre 
următoarele: Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton și Herbemont.

Justificare

Vitis labrusca are o calitate mult inferioară față de Vitis vinifera și produce struguri care, în 
general, nu sunt folosiți în producția de vin. În plus, introducerea de material vegetal nou 
poate propaga boli mai grave decât cele a căror combatere se urmărește, cum a fost cazul 
filoxerei, care a fost introdusă în Europa tocmai în căutarea rezistenței la bolile 
criptogamice.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 222 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a)  La articolul 222 se adaugă 
următorul alineat 1a:
1a. Acordurile și deciziile adoptate în 
virtutea alineatului precedent de către 
organizațiile de producători recunoscute 
sau de către asociațiile de organizații de 
producători recunoscute sau de către 
organizații interprofesionale recunoscute 
pot fi extinse conform dispozițiilor de la 
articolul 164, fără ca respectivele 
acorduri să conțină vreunul dintre 
obiectivele de la alineatul (4) de la 
articolul menționat și în condițiile stabilite 
de statul membru.

Justificare

Se propune includerea posibilității ca normele să fie extinse de către organizațiile de 
producători, asociațiile de organizații de producători și organizațiile interprofesionale în 
cazul acordurilor încheiate în temeiul articolului 222 în situații de criză grave.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful -1 (nou)
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă considerentul 20a:
„(20a) Organizațiile interprofesionale 
agricole recunoscute în temeiul 
articolului 157 din Regulamentul (CE) nr. 
1308/2013 de instituire a unei organizări 
comune a piețelor agricole sunt operatori 
esențiali pentru dezvoltarea sectoarelor 
agricole, în vederea diversificării 
regiunilor ultraperiferice, în special în 
sectoarele creșterii animalelor. De altfel, 
datorită dimensiunii lor reduse și a 
insularității lor, piețele locale din 
regiunile ultraperiferice (RUP) sunt 
deosebit de expuse fluctuațiilor de preț 
legate de fluxurile de importuri din restul 
continentului sau din țări terțe. 
Organizațiile interprofesionale agricole 
reunesc toți operatorii activi pe piață, de 
la cei din amonte la cei din aval. Ca atare, 
acestea instituie acțiuni colective care să 
permită producției locale să se mențină pe 
piața sa, în special prin intermediul 
colectării de date sau prin difuzarea de 
informații. În acest scop, fără a aduce 
atingere articolelor 28, 29 și 110 din 
TFUE, acordurile sectoriale și taxele 
percepute de aceste organizații în temeiul 
acestor acorduri ar trebui să poată fi 
extinse de către statul membru în cauză la 
toate produsele agricole introduse pe piața 
locală, indiferent de sursa acestora, 
inclusiv în cazul în care veniturile 
provenite din astfel de contribuții 
finanțează acțiuni doar în favoarea 
producției locale sau atunci când aceste 
contribuții sunt percepute la un nivel 
diferit de comercializare.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful -1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se introduce următorul articol 22a:
„Articolul 22 a
Acorduri interprofesionale
1. Un stat membru poate, după 
consultarea părților interesate, să 
prelungească un acord interprofesional și 
să oblige toți operatorii economici 
individuali sau grupurile de operatori 
economici individuali activi pe piața unei 
RUP să plătească contribuțiile financiare 
stabilite în mod specific în acordul 
respectiv, cu condiția ca: 
- Acordul interprofesional să fie adoptat 
de o organizație interprofesională 
agricolă recunoscută în temeiul articolul 
157 din Regulamentul nr. 1308/2013 de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și de exploatare într-o 
regiune ultraperiferică și 
- Acordul interprofesional să se refere la 
producția agricolă destinată exclusiv 
pieței locale din regiunea ultraperiferică 
respectivă. Contribuțiile financiare sunt 
destinate să acopere costurile legate de 
desfășurarea activităților menționate în 
prezentul acord interprofesional, inclusiv 
celor destinate numai producției locale. 
2. Prelungirea acordului este valabilă 
pentru o perioadă de un an, care poate fi 
reînnoită. 
3. Statul membru informează Comisia cu 
privire la orice acord extins în temeiul 
prezentului articol.”
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— pentru departamentele franceze de 
peste mări: 267 580 000 EUR

— pentru departamentele franceze de 
peste mări: 278 410 000 EUR

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Azore și Madeira: 102 080 000 
EUR

— Azore și Madeira: 106 210 000 
EUR

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Insulele Canare: 257 970 000 EUR — Insulele Canare: 268 420 000 EUR.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
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Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— pentru departamentele franceze de 
peste mări: 25 900 000 EUR

— pentru departamentele franceze de 
peste mări: 35 000 000 EUR

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Azore și Madeira: 20 400 000 EUR — Azore și Madeira: 21 200 000 EUR

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 3 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Insulele Canare: 69 900 000 EUR — Insulele Canare: 72 700 000 EUR.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful -1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 32 – alineatul 4

Textul în vigoare Amendamentul
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Articolul 32 alineatul (4) se modifică 
după cum urmează:

4. Comisia include în analizele, 
studiile și evaluările pe care le realizează 
în cadrul acordurilor comerciale și în 
cadrul politicii agricole comune un 
capitol specific, în măsura în care este 
vorba despre aspecte care prezintă un 
interes deosebit pentru regiunile 
ultraperiferice.

„4. Înainte de deschiderea oricăror 
negocieri comerciale care ar putea avea 
implicații pentru agricultură în regiunile 
ultraperiferice, Uniunea efectuează studii, 
analize și evaluări ale impactului 
posibilelor consecințe ale acestor 
negocieri și își adaptează mandatul de 
negociere pentru a ține seama de 
constrângerile specifice regiunilor 
ultraperiferice și pentru a evita orice 
impact negativ asupra acestor regiuni. 
Pentru aceste studii de impact, Comisia 
adoptă criteriile definite în acest domeniu 
de ONU.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=EN)

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 229/2013
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Uniunea finanțează măsurile 
prevăzute în capitolele III și IV până la 
valoarea maximă de 23 000 000 EUR.

2. Uniunea finanțează măsurile 
prevăzute în capitolele III și IV până la 
valoarea maximă de 23 930 000 EUR.

Justificare

Prin acest amendament se solicită menținerea alocării actuale.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 229/2013
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. Cuantumul alocat pentru finanțarea 
regimului specific de aprovizionare 
prevăzut în capitolul III nu poate depăși 
valoarea de 6 830 000 EUR.”

3. Cuantumul alocat pentru finanțarea 
regimului specific de aprovizionare 
prevăzut în capitolul III nu poate depăși 
valoarea de 7 110 000 EUR.

Justificare

Prin acest amendament se solicită menținerea alocării actuale.
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Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin 
Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE Bronis Ropė, Monika Vana

1 -

NI Konstantinos Papadakis

3 0

ECR Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


