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Amendamentul 1
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să prezinte o propunere 
legislativă în vederea majorării 
contribuţiei FEADR la proiectele de 
dezvoltare rurală până la 85% din 
volumul cheltuielilor publice eligibile din 
regiunile eligibile în baza obiectivului de 
convergenţă şi până la 75% din volumul 
cheltuielilor publice eligibile din alte 
regiuni pentru a facilita finanţarea 
măsurilor de care este nevoie urgentă 
pentru dezvoltarea economică a 
regiunilor;

Or. en

Amendamentul 2
Bernadette Bourzai

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. aminteşte că scopul principal al PAC 
este să garanteze stabilitatea pieţei, 
siguranţa aprovizionării şi preţuri 
rezonabile pentru consumatori şi, prin 
urmare, invită Consiliul şi Comisia să 
prevadă în bugetul 2009 mijloacele 
necesare pentru a face faţă noilor necesităţi 
apărute ca urmare a actualei crize a 
alimentelor, în special un acces mai uşor la 
alimente pentru persoanele cele mai 
defavorizate care suferă cel mai mult din 
cauza acestei crize;

4. aminteşte că scopul principal al PAC 
este să garanteze stabilitatea pieţei, 
siguranţa aprovizionării şi preţuri 
rezonabile pentru consumatori şi, prin 
urmare, invită Consiliul şi Comisia să 
prevadă în bugetul 2009 mijloacele 
necesare pentru a face faţă noilor necesităţi 
apărute ca urmare a actualei crize a 
alimentelor, în special un acces mai uşor la 
alimente pentru persoanele cele mai 
defavorizate care suferă cel mai mult din 
cauza acestei crize şi pentru a sprijini de 
urgenţă acele sectoare industriale aflate 
în dificultate, cum ar fi creşterea oilor şi a 
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vitelor, precum şi creşterea de vaci care 
alăptează, care sunt concentrate în zonele 
cele mai dezavantajate;

Or. fr

Amendamentul 3
Esther De Lange

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanţa elaborării şi 
consolidării programelor europene vizând 
alimentaţia sănătoasă, cum ar fi 
programele privind laptele şi fructele 
destinate şcolarilor;

Or. nl

Amendamentul 4
Bernadette Bourzai

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reaminteşte Rezoluţia sa din 19 iunie 
2008 referitoare la viitorul sectorului 
ovinelor şi caprinelor în Europa1, în care 
invita Consiliul şi Comisia să ofere un 
sprijin financiar suplimentar 
producătorilor europeni de carne de oaie 
şi de capră, precum şi de lapte, pentru a 
dezvolta în UE un sector al ovinelor şi 
caprinelor dinamic, independent, 
competitiv şi orientat către consumatori;
_______
1Texte adoptate la acea dată: P6_TA(2008)0310.
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Or. fr

Amendamentul 5
Kyösti Virrankoski

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că Acordul interinstituţional 
trebuie respectat în cazul creării unui 
mecanism de reacţie rapidă la creşterea 
preţurilor la produsele alimentare în ţările 
în curs de dezvoltare; insistă că instituirea 
unui asemenea mecanism necesită 
modificarea Acordului interinstituţional, 
prin transferarea sumelor necheltuite de 
la rubrica 2 la rubrica 4; subliniază că o 
astfel de modificare a Acordului 
interinstituţional poate fi realizată la timp 
dacă există un consens între instituţii; 
este îngrijorat de creşterea semnificativă a 
preţurilor la îngrăşăminte şi se aşteaptă 
ca achiziţionarea preconizată de 
îngrăşăminte cu ajutorul fondurilor 
aferente mecanismului susmenţionat să 
amplifice această tendinţă;

Or. en

Amendamentul 6
Esther De Lange

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază importanţa transparenţei în 
cadrul lanţurilor de producţie şi 
distribuţie din agricultură şi sectorul 
alimentar şi invită Comisia să instituie un 
sistem de monitorizare pentru acestea;
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Or. nl

Amendamentul 7
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Kyösti Virrankoski

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. încurajează Comisia să instituie, în 
cadrul FEADER şi în conformitate cu 
angajamentele UE în baza Tratatului 
internaţional privind resursele 
fitogenetice pentru alimentaţie şi 
agricultură, o bancă publică europeană 
de date şi resurse pentru soiurile de plante 
tradiţionale, care va permite ONG-urilor 
şi instituţiilor din sectorul public şi din cel 
privat să înfiinţeze, alături de băncile de 
gene naţionale ale statelor membre, o 
rezervă comună de sămânţă pentru 
soiurile de plante tradiţionale care sunt 
deosebit de valoroase în vederea 
conservării biodiversităţii în agricultură şi 
a producerii de alimente de calitate;

Or. en

Amendamentul 8
Elisabeth Jeggle

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază, din nou, poziţia sa în 
favoarea creării unui fond de 
restructurare pentru lapte, în scopul 
sprijinirii sectorului să se adapteze la 
noua conjunctură, pe fondul unei posibile 
aboliri a sistemului de cote - în special în 
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regiunile defavorizate şi sensibile;

Or. de

Amendamentul 9
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că, în conformitate cu 
Agenda teritorială adoptată de Consiliul 
European în mai 2007, sunt necesare 
eforturi sporite pentru realizarea unei 
dezvoltări urbane şi rurale durabile şi a 
coeziunii teritoriale; subliniază, prin 
urmare, că trebuie asigurate fonduri 
suplimentare pentru proiectele care 
urmăresc aplicarea unei politici 
structurale integrate privind zonele rurale 
şi urbane, care să se axeze pe gestiunea 
durabilă a resurselor, documentare şi 
diseminarea bunelor practici cu privire la 
eficienţa energetică, reciclarea deşeurilor, 
aprovizionarea cu alimente de calitate pe 
distanţe scurte şi sisteme durabile de 
transport suburban etc., printre altele prin 
intermediul unor parteneriate publice-
private adecvate;

Or. en

Amendamentul 10
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că Fondul de restructurare 
a industriei zahărului ar  trebui utilizat 
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doar pentru măsuri care contribuie în 
mod evident la diversificarea economiei 
rurale şi care îmbunătăţesc condiţiile de 
mediu şi şansele de angajare;

Or. en

Amendamentul 11
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Consiliul şi Comisia să pună în 
aplicare un sistem mai elaborat de 
indicatori de performanţă pentru 
sistemele de exploatare agricolă şi 
metodele de producţie în cadrul măsurilor 
de dezvoltare rurală pentru a răspunde 
provocărilor legate de schimbările 
climatice, protecţia apei, biodiversitate şi 
energiile regenerabile;

Or. en

Amendamentul 12
Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Niels Busk

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită un proiect-pilot de evaluare a 
costurilor pentru agricultori cauzate de 
respectarea standardelor comunitare în 
domeniul mediului, al bunăstării 
animalelor şi al siguranţei alimentare, 
precum şi de evaluare a costurilor pentru 
agricultori aferente furnizării de bunuri 
publice, cum ar fi conservarea peisajelor 
prin intermediul activităţilor agricole;
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Or. en

Amendamentul 13
Niels Busk, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită majorarea semnificativă a 
creditelor alocate programului de 
distribuire de fructe în şcoli;

Or. en
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