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Amendamentul 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. de

Justificare

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren. 
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden. 
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Amendamentul 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Referirea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere evaluarea 
internațională a științei și tehnologiei 
agricole pentru dezvoltare (IAASTD),

Or. en
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Amendamentul 15
Esther De Lange

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cursul reuniunii din 20 iunie 
2008, Consiliul European și-a reafirmat 
în mod ferm angajamentul de a atinge un 
obiectiv comun ODA (ajutor public pentru 
dezvoltare) de 0,56% din VNB până în 
2010 și de 0,7% din VNB până în 2015, 
astfel cum a fost stabilit în concluziile 
Consiliului din mai 2004, în concluziile 
Consiliului din iunie 2005 și în Consensul 
european privind dezvoltarea. Eforturile 
statelor membre depuse la nivel național 
în vederea realizării acestui obiectiv ar 
trebui luate în considerare în cadrul 
mecanismului alimentar al UE.

Or. en

Amendamentul 16
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Nevoile financiare în vederea abordării 
integrale a consecințelor imediate ale 
creșterii prețurilor la produsele alimentare 
sunt foarte importante. Întreaga comunitate 
internațională ar trebui să reacționeze în 
această situație, iar Comunitatea a făcut 
eforturi în ceea ce privește propria 
contribuție.

(7) Nevoile financiare și materiale în 
vederea abordării integrale a consecințelor 
imediate ale creșterii prețurilor la produsele 
alimentare sunt foarte importante. Întreaga 
comunitate internațională ar trebui să 
reacționeze în această situație, iar 
Comunitatea a făcut eforturi în ceea ce 
privește propria contribuție.

Or. en
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Justificare

Răspunsul cel mai adecvat și mai eficace la actuala criză alimentară este mărirea ajutorului 
alimentar acordat țărilor în curs de dezvoltare.

Amendamentul 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Aceleași condiții care au creat 
necesitatea prezentului mecanism de 
finanțare (nivelul ridicat al prețurilor la 
produsele alimentare) stau la baza 
scăderii cheltuielilor de piață legate de 
agricultură din rubrica 2 din cadrul 
financiar. Potrivit estimărilor actuale, în 
2009 va exista o marjă semnificativă 
nealocată în cadrul plafonului din rubrica 
2.

eliminat

Or. es

Amendamentul 18
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Aceleași condiții care au creat 
necesitatea prezentului mecanism de 
finanțare (nivelul ridicat al prețurilor la 
produsele alimentare) stau la baza 
scăderii cheltuielilor de piață legate de 
agricultură din rubrica 2 din cadrul 
financiar. Potrivit estimărilor actuale, în 
2009 va exista o marjă semnificativă 
nealocată în cadrul plafonului din rubrica 
2.

(8) Fondurile necheltuite de la rubrica 2 
sunt utilizate pentru scopurile Politicii 
Agricole Comune și, în special, pentru 
reducerea diferențelor dintre nivelul 
plăților directe acordate agricultorilor din 
noile și vechile state membre.
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Or. en

Justificare

Fondurile neutilizate de la rubrica 2 nu pot fi alocate altor obiective decât celor aparținând 
Politicii Agricole Comune. Agricultorii din noile state membre au făcut obiectul unor 
discriminări motivate de insuficiența fondurilor existente.

Amendamentul 19
Esther De Lange

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Aceleași condiții care au creat 
necesitatea prezentului mecanism de 
finanțare (nivelul ridicat al prețurilor la 
produsele alimentare) stau la baza scăderii 
cheltuielilor de piață legate de agricultură 
din rubrica 2 din cadrul financiar. Potrivit 
estimărilor actuale, în 2009 va exista o 
marjă semnificativă nealocată în cadrul 
plafonului din rubrica 2.

(8) Aceleași condiții care au creat 
necesitatea prezentului mecanism de 
finanțare (nivelul ridicat al prețurilor la 
produsele alimentare) stau la baza scăderii 
cheltuielilor de piață legate de agricultură 
din rubrica 2 din cadrul financiar. Potrivit 
estimărilor actuale, în 2009 va exista o 
marjă semnificativă nealocată în cadrul 
plafonului din rubrica 2. Cu toate acestea, 
acțiunile prevăzute în prezentul 
regulament ar trebui finanțate în cadrul 
rubricii 4 din cadrul financiar 
multianual. Aceasta înseamnă că Acordul 
interinstituțional ar trebui adaptat.

Or. en

Amendamentul 20
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Aceleași condiții care au creat 
necesitatea prezentului mecanism de 
finanțare (nivelul ridicat al prețurilor la 

(8) Aceleași condiții care au creat 
necesitatea prezentului mecanism de 
finanțare (nivelul ridicat al prețurilor la
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produsele alimentare) stau la baza scăderii 
cheltuielilor de piață legate de agricultură 
din rubrica 2 din cadrul financiar. Potrivit 
estimărilor actuale, în 2009 va exista o 
marjă semnificativă nealocată în cadrul 
plafonului din rubrica 2.

produsele alimentare) stau la baza scăderii 
cheltuielilor de piață legate de agricultură 
din rubrica 2 din cadrul financiar.

Or. de

Justificare

Este prea devreme pentru a putea estima marjele la rubrica 2 pentru 2009.

Amendamentul 21
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Strategia de răspuns a Comunității ar 
trebui să vizeze încurajarea unui răspuns 
pozitiv în ceea ce privește producția pe 
termen scurt și mediu în sectorul agricol 
din țările în curs de dezvoltare, precum și 
reducerea semnificativă a efectelor 
negative ale creșterii prețurilor la 
produsele alimentare asupra categoriilor 
celor mai sărace din aceste țări. O reacție 
din partea ofertei este și în interesul 
Comunității, întrucât aceasta ar atenua 
presiunea exercitată în prezent asupra 
prețurilor agricole.

(9) Răspunsul cel mai adecvat și mai 
eficace la criza alimentară este mărirea 
ajutorului alimentar acordat țărilor în 
curs de dezvoltare.

Or. en
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Amendamentul 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Totuși, aceste instrumente au fost deja 
mobilizate sau reprogramate în 2008, în 
măsura posibilului, pentru a face față 
creșterii prețurilor la produsele alimentare 
în țările în curs de dezvoltare. Într-o 
măsură foarte mică, același lucru ar putea 
fi făcut în 2009, însă acest lucru nu ar fi 
nici pe departe suficient pentru a răspunde 
nevoilor.

(11) Totuși, aceste instrumente au fost deja 
mobilizate sau reprogramate în 2008, în 
măsura posibilului, pentru a face față 
creșterii prețurilor la produsele alimentare 
în țările în curs de dezvoltare. Într-o 
măsură foarte mică, același lucru ar putea 
fi făcut în 2009, însă acest lucru nu ar fi 
nici pe departe suficient pentru a răspunde 
nevoilor. În conjunctura actuală 
caracterizată de penurie alimentară la 
nivel mondial și de creștere semnificativă 
a prețurilor, situație care s-ar putea 
prelungi în următorii ani, ar trebui 
consolidate instrumentele de ajutor 
pentru dezvoltare finanțate la linia 
bugetară 4 din bugetul comunitar, fără ca 
aceasta să aducă prejudicii intereselor 
agricole ale Uniunii Europene.

Or. es

Amendamentul 23
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În situația actuală, în care creșterea 
prețurilor la produsele alimentare duce la 
o scădere a cheltuielilor legate de PAC, 
Comisia propune redirecționarea unei 
părți din aceste economii către producția 
agricolă din țările în curs de dezvoltare.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 24
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În situația actuală, în care creșterea 
prețurilor la produsele alimentare duce la o 
scădere a cheltuielilor legate de PAC, 
Comisia propune redirecționarea unei părți 
din aceste economii către producția 
agricolă din țările în curs de dezvoltare.

(12) În situația actuală, în care creșterea 
prețurilor la produsele alimentare duce la o 
scădere a cheltuielilor legate de PAC, 
Comisia propune redirecționarea unei părți 
din aceste economii către producția 
agricolă din țările în curs de dezvoltare, 
ținând seama de obligația strictă, în cazul 
apariției unor necesități financiare noi, 
neprevăzute, de a examina în primul rând 
posibilitățile de transfer a resurselor 
neutilizate și de a respecta în mod 
consecvent procedurile bugetare 
obișnuite.

Or. de

Justificare

Autoritatea bugetară are obligația strictă, în conformitate cu articolele 21-23, de a examina 
posibilitățile de transfer.

Amendamentul 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În situația actuală, în care creșterea
prețurilor la produsele alimentare duce la o 
scădere a cheltuielilor legate de PAC, 
Comisia propune redirecționarea unei 
părți din aceste economii către producția 
agricolă din țările în curs de dezvoltare.

(12) În situația actuală, de creștere a
prețurilor la produsele alimentare, Comisia 
propune consolidarea acțiunilor în 
favoarea producției agricole din țările în 
curs de dezvoltare.
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Or. es

Amendamentul 26
Catherine Neris

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În situația actuală, în care creșterea 
prețurilor la produsele alimentare duce la o 
scădere a cheltuielilor legate de PAC, 
Comisia propune redirecționarea unei părți 
din aceste economii către producția 
agricolă din țările în curs de dezvoltare.

(12) În situația actuală, în care creșterea 
prețurilor la produsele alimentare duce la o 
scădere a cheltuielilor legate de PAC, 
Comisia propune redirecționarea unei părți 
din aceste economii către producția 
agricolă din țările în curs de dezvoltare a 
căror utilizare trebuie să reprezinte un 
factor de stabilitate.

Or. fr

Amendamentul 27
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Totuși, este necesară protejarea 
intereselor agricultorilor europeni și 
garantarea faptului că această propunere nu 
va declanșa în niciun caz mecanismul de 
disciplină financiară prevăzut în 
Regulamentele (CE) nr. 1782/2003 și (CE) 
nr. 1290/2005.

(13) Totuși, este necesară protejarea 
intereselor agricultorilor europeni, de 
asemenea afectați în mod considerbil de 
creșterea costurilor de producție, atât în 
sectorul producției agricole, cât și în 
sectorul pescuitului, și garantarea faptului 
că această propunere nu va declanșa în 
niciun caz mecanismul de disciplină 
financiară prevăzut în Regulamentele (CE) 
nr. 1782/2003 și (CE) nr. 1290/2005. În 
plus, ar trebui subliniat faptul că, în 
cursul reformelor întreprinse în contextul 
bilanțului de sănătate al PAC („health 
check”), sunt necesare mijloace care să 
finanțeze măsuri suplimentare de 
restructurare și măsuri de sprijin, în 
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special în sectorul produselor lactate și cel 
al creșterii ovinelor și caprinelor, precum 
și pentru nevoile regiunilor deosebit de 
vulnerabile.

Or. de

Justificare

Asigurarea unei tranziții fără probleme, măsuri suplimentare de restructurare și alte noi 
provocări, precum costurile de producție mai ridicate cauzate de prețuri mai mari la energie, 
merită aceeași atenție.

Amendamentul 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Noul ajutor pentru dezvoltare ar 
trebui gestionat astfel încât să garanteze 
aprovizionarea populației locale cu 
alimente, evitându-se favorizarea apariției 
unei agriculturi orientate exclusiv spre 
exportul de materii prime în țările 
dezvoltate, ceea ce ar fi în contradicție cu 
obiectivele acestei acțiuni, deoarece 
necesitățile locale ar fi neglijate și s-ar 
crea riscul de concurență neloială cu 
produsele europene.

Or. es

Amendamentul 29
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prin urmare, este necesară adoptarea (14) Prin urmare, este posibilă adoptarea 
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unui mecanism de finanțare specific, 
complementar instrumentelor de dezvoltare 
existente și instrumentului de ajutor 
umanitar, adoptarea de măsuri urgente și 
suplimentare care să poată remedia rapid 
consecințele creșterii prețurilor la 
produsele alimentare în țările în curs de 
dezvoltare.

unui mecanism de finanțare specific, 
complementar instrumentelor de dezvoltare 
existente și instrumentului de ajutor 
umanitar, adoptarea de măsuri urgente și 
suplimentare care să poată remedia rapid 
consecințele creșterii prețurilor la 
produsele alimentare în țările în curs de 
dezvoltare. Controalele mijloacelor 
financiare acordate trebuie efectuate în 
conformitate cu normele în vigoare ale 
Uniunii Europene.

Or. de

Justificare

Mecanismul nu trebuie să se desfășoare în mod automat. Sunt necesare controale privind 
eficiența acestuia.

Amendamentul 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prin urmare, este necesară adoptarea 
unui mecanism de finanțare specific, 
complementar instrumentelor de dezvoltare 
existente și instrumentului de ajutor 
umanitar, adoptarea de măsuri urgente și 
suplimentare care să poată remedia rapid 
consecințele creșterii prețurilor la 
produsele alimentare în țările în curs de 
dezvoltare.

(14) Prin urmare, este necesară adoptarea 
unui mecanism de finanțare specific, 
complementar instrumentelor de dezvoltare 
existente și instrumentului de ajutor 
umanitar, adoptarea de măsuri urgente și 
suplimentare care să poată remedia rapid 
consecințele creșterii prețurilor la 
produsele alimentare în țările în curs de 
dezvoltare, luând în considerare recentele 
recomandări ale studiului IAASTD 
realizat la inițiativa ONU, privind în 
special participarea ONG-urilor locale și 
a organizațiilor de agricultori la 
planificarea măsurilor și pregătirea 
agricultorilor, precum și importanța 
biodiversității și a semințelor adaptate 
condițiilor locale în combaterea foametei.
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Or. en

Justificare

Evaluarea internațională a științei și tehnologiei agricole pentru dezvoltare (IAASTD) 
reprezintă o inițiativă globală de proporții, elaborată în urma unui proces consultativ la care 
au luat parte 900 de persoane și 110 țări din toate regiunile lumii, fiind lansat de FAO, 
PUND, Banca Mondială și alte organizații internaționale. Raportul a fost publicat în 2008 și 
a fost deja semnat de 58 de țări. Este cel mai cuprinzător și mai recent document care conține 
recomandări privind reducerea sărăciei și combaterea foametei.

Amendamentul 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prin urmare, este necesară adoptarea 
unui mecanism de finanțare specific, 
complementar instrumentelor de dezvoltare 
existente și instrumentului de ajutor 
umanitar, adoptarea de măsuri urgente și 
suplimentare care să poată remedia rapid 
consecințele creșterii prețurilor la 
produsele alimentare în țările în curs de 
dezvoltare.

(14) Prin urmare, este necesară adoptarea 
unui mecanism de finanțare specific, la 
linia bugetară 4 din bugetul comunitar, 
complementar instrumentelor de dezvoltare 
existente și instrumentului de ajutor 
umanitar, adoptarea de măsuri urgente și 
suplimentare care să poată remedia rapid 
consecințele creșterii prețurilor la 
produsele alimentare în țările în curs de 
dezvoltare.

Or. es

Amendamentul 32
Catherine Neris

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Rezultatele utilizării comune a 
mecanismului de finanțare și a 
programelor existente în conformitate cu 
aceste obiective ar trebui evaluate în mod 
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regulat, pentru a monitoriza structura 
echipamentelor de producție agricolă din 
țările în curs de dezvoltare pe termen 
lung.

Or. fr

Amendamentul 33
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Măsurile adoptate în cadrul acestui 
mecanism ar trebui să ajute țările în curs 
de dezvoltare să își dinamizeze 
productivitatea agricolă în cursul 
următoarelor campanii, să reacționeze 
rapid la propriile nevoi imediate și la cele 
ale populațiilor lor și să ia primele măsuri 
necesare pentru a preveni, pe cât posibil, 
noi situații de insecuritate alimentară, 
contribuind, în același timp, la atenuarea 
efectelor creșterii prețurilor la produsele 
alimentare pe plan mondial, acest lucru 
fiind în favoarea persoanelor celor mai 
sărace, precum și a consumatorilor și 
agricultorilor europeni.

eliminat

Or. en

Justificare

Mecanismul propus de Comisie nu reprezintă un răspuns urgent și imediat, deoarece nu este 
în măsură să stimuleze producția decât începând cu sezonul următor.
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Amendamentul 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Măsurile adoptate în cadrul acestui 
mecanism ar trebui să ajute țările în curs de 
dezvoltare să își dinamizeze 
productivitatea agricolă în cursul 
următoarelor campanii, să reacționeze 
rapid la propriile nevoi imediate și la cele 
ale populațiilor lor și să ia primele măsuri 
necesare pentru a preveni, pe cât posibil, 
noi situații de insecuritate alimentară, 
contribuind, în același timp, la atenuarea 
efectelor creșterii prețurilor la produsele 
alimentare pe plan mondial, acest lucru 
fiind în favoarea persoanelor celor mai 
sărace, precum și a consumatorilor și 
agricultorilor europeni.

(15) Măsurile adoptate în cadrul acestui 
mecanism ar trebui să ajute țările în curs de 
dezvoltare să își dinamizeze 
productivitatea agricolă în cursul 
următoarelor campanii, să reacționeze 
rapid la propriile nevoi imediate și la cele 
ale populațiilor lor și să ia primele măsuri 
necesare pentru a preveni, pe cât posibil, 
noi situații de insecuritate alimentară, 
contribuind, în același timp, la atenuarea 
efectelor creșterii prețurilor la produsele 
alimentare pe plan mondial, acest lucru 
fiind în favoarea persoanelor celor mai 
sărace, precum și a consumatorilor și 
agricultorilor europeni. Acordarea 
ajutorului comunitar ar trebui să depindă 
de îndeplinirea anumitor condiții minime 
în ceea ce privește protecția mediului și de 
respectarea convențiilor de bază ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM).

Or. es

Justificare

Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze țările sărace să respecte anumite norme 
pertinente din domeniul ecologic și al muncii. Propunerea Comisiei neglijează cu totul aceste 
aspecte, care reprezintă în prezent o parte esențială a mai multor politici europene.
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Amendamentul 35
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Măsurile adoptate în cadrul acestui 
mecanism ar trebui să ajute țările în curs de 
dezvoltare să își dinamizeze 
productivitatea agricolă în cursul 
următoarelor campanii, să reacționeze 
rapid la propriile nevoi imediate și la cele 
ale populațiilor lor și să ia primele măsuri 
necesare pentru a preveni, pe cât posibil, 
noi situații de insecuritate alimentară, 
contribuind, în același timp, la atenuarea 
efectelor creșterii prețurilor la produsele 
alimentare pe plan mondial, acest lucru 
fiind în favoarea persoanelor celor mai 
sărace, precum și a consumatorilor și 
agricultorilor europeni.

(15) Măsurile adoptate în cadrul acestui 
mecanism ar trebui să ajute țările în curs de 
dezvoltare să își dinamizeze 
productivitatea agricolă în cursul 
următoarelor campanii, să reacționeze 
rapid la propriile nevoi imediate și la cele 
ale populațiilor lor și să ia primele măsuri 
necesare pentru a preveni, pe cât posibil, 
noi situații de insecuritate alimentară, 
contribuind, în același timp, la atenuarea 
efectelor creșterii prețurilor la produsele 
alimentare pe plan mondial, acest lucru 
fiind în favoarea persoanelor celor mai 
sărace, precum și a consumatorilor 
europeni. 

Or. en

Amendamentul 36
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Însăși natura măsurilor prevăzute în 
conformitate cu prezentul regulament 
necesită stabilirea unor proceduri de 
decizie eficiente, flexibile, transparente și 
rapide în vederea finanțării acestora, 
precum și o strânsă colaborare între toate 
instituțiile implicate. Prezentul regulament 
ar trebui să permită în special finanțarea 
măsurilor deja inițiate pe care organizațiile 
internaționale le sprijină sau sunt gata să 
le sprijine înainte de adoptarea prezentului 
regulament începând din 20 iunie 2008, 

(16) Însăși natura măsurilor prevăzute în 
conformitate cu prezentul regulament 
necesită stabilirea unor proceduri de 
decizie eficiente, flexibile, transparente și 
rapide în vederea finanțării acestora, 
precum și o strânsă colaborare între toate 
instituțiile implicate. Prezentul regulament 
ar trebui să permită în special finanțarea 
măsurilor deja inițiate înainte de adoptarea 
prezentului regulament începând din 20 
iunie 2008, data concluziilor Consiliului 
European.
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data concluziilor Consiliului European.

Or. en

Amendamentul 37
Esther De Lange

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui strict monitorizată și 
ar trebui să facă obiectul procedurii 
anuale de descărcare. Finanțarea 
prezentului regulament prin intermediul 
organizațiilor internaționale nu poate 
împiedica controlul bugetar, eficiența și 
transparența cheltuielilor UE.

Or. en

Amendamentul 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunitatea finanțează măsurile 
destinate susținerii unei reacții rapide și 
directe la creșterea prețurilor la produsele 
alimentare în țările în curs de dezvoltare, 
acoperind perioada situată între ajutorul de 
urgență și cooperarea pentru dezvoltare pe 
termen mediu și lung.

(1) Comunitatea finanțează măsurile 
destinate susținerii unei restituiri speciale 
care să permită transferul inputurilor 
agricole europene ca o reacție rapidă și 
directă la creșterea prețurilor la produsele 
alimentare în țările în curs de dezvoltare, 
acoperind perioada situată între ajutorul de 
urgență și cooperarea pentru dezvoltare pe 
termen mediu și lung.

Or. en
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Amendamentul 39
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunitatea finanțează măsurile
destinate susținerii unei reacții rapide și 
directe la creșterea prețurilor la produsele 
alimentare în țările în curs de dezvoltare, 
acoperind perioada situată între ajutorul de 
urgență și cooperarea pentru dezvoltare pe 
termen mediu și lung.

(1) Comunitatea finanțează, pe lângă 
microcredite, și mijloace de producție, 
care trebuie achiziționate în Uniunea 
Europeană,  destinate susținerii unei 
reacții rapide și directe la creșterea 
prețurilor la produsele alimentare în țările 
în curs de dezvoltare, acoperind perioada 
situată între ajutorul de urgență și 
cooperarea pentru dezvoltare pe termen 
mediu și lung.

Or. de

Amendamentul 40
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunitatea finanțează măsurile 
destinate susținerii unei reacții rapide și 
directe la creșterea prețurilor la produsele 
alimentare în țările în curs de dezvoltare, 
acoperind perioada situată între ajutorul de 
urgență și cooperarea pentru dezvoltare pe 
termen mediu și lung.

(1) Comunitatea finanțează măsurile 
destinate susținerii unei restituiri speciale 
care să permită transferul inputurilor 
agricole europene ca o reacție rapidă și 
directă la creșterea prețurilor la produsele 
alimentare în țările în curs de dezvoltare, 
acoperind perioada situată între ajutorul de 
urgență și cooperarea pentru dezvoltare pe 
termen mediu și lung.

Or. en
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Amendamentul 41
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile sunt destinate țărilor în curs 
de dezvoltare, astfel cum sunt definite de 
OCDE/CAD, și populațiilor acestora, în 
conformitate cu următoarele dispoziții.

(2) Măsurile sunt destinate țărilor în curs 
de dezvoltare, astfel cum sunt definite de 
OCDE/CAD, populațiilor acestora și 
producătorii europeni, în conformitate cu 
următoarele dispoziții.

Or. de

Justificare

Producătorii europeni ar trebui să fie protejați în aceeași măsură.

Amendamentul 42
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile sunt destinate țărilor în curs 
de dezvoltare, astfel cum sunt definite de 
OCDE/CAD, și populațiilor acestora, în 
conformitate cu următoarele dispoziții.

(2) Măsurile sunt destinate agricultorilor 
europeni și țărilor în curs de dezvoltare, 
astfel cum sunt definite de OCDE/CAD, și 
populațiilor acestora, în conformitate cu 
următoarele dispoziții.

Or. en
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Amendamentul 43
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă măsurile prevăzute la 
punctul 1. Aceste măsuri finanțează 
inițiative internaționale care vin în sprijinul 
scopului și obiectivelor prezentului 
regulament și care sunt puse în aplicare 
prin intermediul unor organizații regionale 
și a unor organizații internaționale 
mondiale. Comisia informează 
Parlamentul și Consiliul.

Comisia adoptă măsurile prevăzute la 
punctul 1.  Aceste măsuri finanțează 
inițiative internaționale care vin în sprijinul 
scopului și obiectivelor prezentului 
regulament și care sunt puse în aplicare 
prin intermediul unor organizații regionale 
și a unor organizații internaționale 
mondiale. Parlamentul European 
participă pe deplin la aplicarea măsurilor 
propuse: verifică cheltuielile și 
gestionarea mecanismului, iar Comisia 
raportează  Parlamentului din patru în
patru luni cu privire la progresele 
mecanismului în realizarea obiectivelor 
stabilite.

Or. en

Amendamentul 44
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă măsurile prevăzute la 
punctul 1. Aceste măsuri finanțează 
inițiative internaționale care vin în sprijinul 
scopului și obiectivelor prezentului 
regulament și care sunt puse în aplicare 
prin intermediul unor organizații regionale 
și a unor organizații internaționale 
mondiale. Comisia informează Parlamentul 
și Consiliul.

Comisia adoptă măsurile prevăzute la 
punctul 1. Aceste măsuri finanțează 
inițiative internaționale care vin în sprijinul 
scopului și obiectivelor prezentului 
regulament și care sunt puse în aplicare 
prin intermediul unor organizații regionale 
și a unor organizații internaționale 
mondiale în colaborare cu organizații 
locale de agricultori. Comisia informează 
Parlamentul și Consiliul.

Or. en
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Amendamentul 45
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un stat nu este eligibil pentru ajutor -
chiar dacă îndeplinește criteriile stabilite 
în anexă - dacă:
- suprafața sa forestieră naturală este în 
descreștere,
- este un exportator net de produse 
agricole,
- se constată pe teritoriul său fenomenul 
de deșertificare, pășunatul în exces sau 
folosirea nerațională a apei;

Or. en

Justificare

Ajutorul comunitar ar trebui să fie compatibil cu obiectivele politicii de dezvoltare durabilă și 
de mediu.

Criza alimentară ar trebui abordată în țări care sunt importatori neți de produse alimentare.

Amendamentul 46
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a asigura coerența și 
eficacitatea asistenței comunitare, atunci 
când programul care urmează să fie pus 
în aplicare este de natură regională sau 
transfrontalieră, Comisia poate decide ca 
populațiile din alte țări în curs de 
dezvoltare, care nu aparțin acelei regiuni, 

eliminat
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să poată beneficia de programul respectiv.

Or. de

Justificare

Numai țările selecționate ar trebui sprijinite.

Amendamentul 47
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organizațiile internaționale, inclusiv 
organizațiile regionale (denumite în 
continuare „organizații internaționale”) vor 
fi selectate pe baza capacității lor de a oferi 
un răspuns rapid și de înaltă calitate la 
nevoile specifice ale țărilor în curs de 
dezvoltare vizate, în funcție de obiectivele 
prezentului regulament.

(5) Organizațiile internaționale, inclusiv 
organizațiile regionale (denumite în 
continuare „organizații internaționale”) vor 
fi selectate pe baza capacității lor de a oferi 
un răspuns rapid și de înaltă calitate la 
nevoile specifice ale țărilor în curs de 
dezvoltare vizate, în funcție de obiectivele 
prezentului regulament. În plus, astfel de 
organizații însărcinate cu distribuția vor fi 
selecționate în funcție de capacitatea lor 
de a distribui fonduri în mod efectiv și 
eficient, cu un minim de birocrație 
administrativă.

Or. en

Amendamentul 48
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organizațiile internaționale, inclusiv 
organizațiile regionale (denumite în 
continuare „organizații internaționale”)
vor fi selectate pe baza capacității lor de a 

(5) Băncile locale active în sectorul 
agricol vor fi selectate pe baza capacității 
lor de a oferi un răspuns rapid și de înaltă 
calitate la nevoile specifice ale țărilor în 
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oferi un răspuns rapid și de înaltă calitate la 
nevoile specifice ale țărilor în curs de 
dezvoltare vizate, în funcție de obiectivele 
prezentului regulament.

curs de dezvoltare vizate, în funcție de 
obiectivele prezentului regulament.

Or. en

Justificare

În locul organizațiilor internaționale, băncile locale active în sectorul agricol și, dacă este 
posibil, Banca Europeană de Investiții și organizațiile afiliate ar trebui să fie eligibile pentru 
finanțare.

Amendamentul 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Principalele obiective ale asistenței și 
cooperării asigurate în temeiul prezentului 
regulament sunt încurajarea unei reacții 
pozitive, sub forma unei creșteri a ofertei, a 
sectorului agricol din țările și regiunile 
vizate, în contextul dezvoltării durabile a 
acestora, și susținerea activităților destinate 
reacției rapide și directe în vederea 
atenuării efectelor negative ale creșterii 
prețurilor la produsele alimentare, în 
conformitate cu obiectivele privind 
securitatea alimentară.

(1) Principalele obiective ale asistenței și 
cooperării asigurate în temeiul prezentului 
regulament sunt încurajarea dezvoltării 
durabile a producției agricole și a piețelor 
locale pentru a permite o reacție pozitivă, 
sub forma unei creșteri a ofertei, a 
sectorului agricol din țările și regiunile 
vizate, în contextul dezvoltării durabile a 
acestora, și susținerea activităților destinate 
reacției rapide și directe în vederea 
atenuării efectelor negative ale creșterii 
prețurilor la produsele alimentare, în 
conformitate cu obiectivele privind 
securitatea alimentară.

Or. en
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Amendamentul 50
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Principalele obiective ale asistenței și 
cooperării asigurate în temeiul prezentului 
regulament sunt încurajarea unei reacții 
pozitive, sub forma unei creșteri a ofertei, a 
sectorului agricol din țările și regiunile 
vizate, în contextul dezvoltării durabile a 
acestora, și susținerea activităților destinate 
reacției rapide și directe în vederea 
atenuării efectelor negative ale creșterii 
prețurilor la produsele alimentare, în 
conformitate cu obiectivele privind 
securitatea alimentară.

(1) Principalele obiective ale asistenței și 
cooperării asigurate în temeiul prezentului 
regulament sunt încurajarea unei reacții 
pozitive, sub forma unei creșteri a ofertei, a 
sectorului agricol din țările și regiunile 
vizate, în contextul dezvoltării durabile a 
acestora, și susținerea activităților destinate 
reacției rapide și directe pentru 
satisfacerea nevoilor alimentare ale 
populațiilor locale, în vederea atenuării 
efectelor negative ale creșterii prețurilor la 
produsele alimentare, în conformitate cu 
obiectivele privind securitatea alimentară.

Or. es

Amendamentul 51
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența și cooperarea comunitare sunt 
puse în aplicare printr-o serie de decizii 
privind finanțarea măsurilor de sprijin, 
astfel cum sunt descrise la articolul 1 
alineatele (1) (2) și (3) din prezentul 
regulament, care sunt adoptate de Comisie.

Asistența și cooperarea comunitare sunt 
puse în aplicare printr-o serie de decizii 
privind finanțarea unei restituiri speciale 
în favoarea agricultorilor europeni 
destinate măsurilor de sprijin, astfel cum 
sunt descrise la articolul 1 alineatele (1) (2) 
și (3) din prezentul regulament, care sunt 
adoptate de Comisie.

Or. de
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Amendamentul 52
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri în vederea îmbunătățirii 
accesului la inputurile și serviciile agricole, 
inclusiv la îngrășăminte și semințe;

(a) măsuri în vederea îmbunătățirii 
capacității de producție, inclusiv  a 
accesului la credite pentru agricultori și a 
accesului la inputurile și serviciile agricole, 
inclusiv la îngrășăminte și semințe atunci 
când este necesar, în funcție de nevoile 
agricultorilor în cauză și utilizând soluții 
de piață;

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea accesului agricultorilor la credite este principalul obiectiv al acestui 
mecanism, deoarece aceasta le va permite să decidă ei înșiși care măsuri de mărire a 
producției lor le consideră cele mai adaptate situației lor specifice. Totuși, înaintea stabilirii 
unor astfel de scheme, ar trebui efectuată o analiză detaliată privind nevoile specifice ale 
agricultorilor în cauză și principalele restricții în calea îmbunătățirii condițiilor lor de viață, 
în consens cu dorințele lor.

Amendamentul 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri în vederea îmbunătățirii 
accesului la inputurile și serviciile agricole, 
inclusiv la îngrășăminte și semințe;

(a) măsuri în vederea îmbunătățirii 
accesului, în special pentru micii fermieri,
la inputurile și serviciile agricole, inclusiv 
la îngrășăminte și semințe adaptate 
condițiilor locale, precum și la resurse ca 
apa și solul:

Or. en
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Amendamentul 54
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri în vederea îmbunătățirii 
accesului la inputurile și serviciile agricole, 
inclusiv la îngrășăminte și semințe;

(a) măsuri în vederea îmbunătățirii 
accesului la inputurile și serviciile agricole, 
inclusiv la semințe;

Or. en

Justificare

UE este un importator net de îngrășăminte. În plus, producerea de îngrășăminte necesită gaz 
natural, de importul căruia UE este foarte dependentă. 

Amendamentul 55
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri în vederea îmbunătățirii 
accesului la inputurile și serviciile 
agricole, inclusiv la îngrășăminte și 
semințe;

(a) măsuri în vederea îmbunătățirii 
accesului la mijloacele de producție
agricolă, inclusiv la îngrășăminte și 
semințe;

Or. de
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Amendamentul 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) stabilirea de infrastructuri care să 
permită dezvoltarea producției alimentare 
locale și a comercializării acesteia, cum ar 
fi împrumuturile cu dobândă mică, 
instalațiile de stocare, băncile de semințe 
locale, precum și formarea profesională și 
consultanța în materie de practici 
agricole.

Or. en

Amendamentul 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri de tip „plasă de siguranță” care 
vizează menținerea sau îmbunătățirea 
capacității de producție agricole și 
abordarea nevoilor de bază legate de hrană 
ale populațiilor celor mai vulnerabile.

(b) măsuri de tip „plasă de siguranță” care 
vizează menținerea sau îmbunătățirea 
capacității de producție agricole și 
abordarea nevoilor de bază legate de hrană 
ale populațiilor celor mai vulnerabile, orice 
cazuri de dumping și denaturare a 
producției locale și a piețelor trebuie 
evitate.

Or. en
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Amendamentul 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri de sprijinire a guvernelor 
partenere în definirea și punerea în 
aplicare de politici naționale eficiente 
pentru asigurarea securității alimentare, 
în strânsă cooperare cu organizațiile 
locale de agricultori și cu consumatorii.

Or. en

Amendamentul 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) consultanță tehnică și acțiuni de 
formare în vederea respectării normelor 
de mediu stabilite de legislația Uniunii 
Europene.

Or. es

Amendamentul 60
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Nu se acordă ajutor producției de 
materii prime pentru fabricarea de:
- bunuri exotice sau de lux (cacao, ceai, 
tutun, cafea) sau
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- biocarburanți.

Or. en

Justificare

Scopul acestei propuneri este abordarea crizei alimentare în țările în curs de dezvoltare. De 
aceea, ajutorul ar trebui acordat producției de alimente de bază.

Amendamentul 61
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile de sprijin care îndeplinesc 
obiectivele prezentului regulament pot fi 
finanțate în limita a 1% din suma 
prevăzută la articolul 10 alineatul (1).

eliminat

Or. de

Justificare

Dat fiind faptul că resursele sunt destinate unor activități deja în desfășurare, nu sunt 
necesare costuri administrative suplimentare.

Amendamentul 62
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atât Comisia, cât și Parlamentul 
European vor monitoriza riguros 
decontarea fondurilor către organizațiile 
internaționale, precum și cheltuielile 
financiare ale acestor organizații în țări-
țintă, pentru a asigura utilizare eficientă a 
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fondurilor europene în realizarea 
obiectivelor menționate mai sus.

Or. en

Amendamentul 63
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile eligibile pentru finanțare sunt 
organizațiile internaționale care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 43 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei.

Entitățile eligibile pentru finanțare sunt 
băncile locale active în sectorul agricol. 
În măsura posibilului, Banca Europeană 
de Investiții și organizațiile afiliate sunt, 
de asemenea, eligibile pentru finanțare.

Or. en

Justificare

În locul organizațiilor internaționale, băncile locale active în sectorul agricol și, dacă este 
posibil, Banca Europeană de Investiții și organizațiile afiliate ar trebui să fie eligibile pentru 
finanțare.

Amendamentul 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acordarea ajutorului comunitar 
depind de îndeplinirea anumitor condiții 
minime în ceea ce privește protecția 
mediului și de respectarea convențiilor de 
bază ale Organizației Internaționale a 
Muncii (OIM).

Or. es
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Amendamentul 65
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Participarea la procedurile de atribuire 
a contractelor corespunzătoare este 
deschisă tuturor persoanelor fizice și 
juridice eligibile în conformitate cu 
instrumentul de dezvoltare geografică 
aplicabil țării în care are loc acțiunea, 
precum și tuturor persoanelor fizice și 
juridice eligibile în temeiul normelor 
organizației internaționale de punere în 
aplicare, urmărindu-se să se asigure 
tratamentul egal pentru toți donatorii. 
Aceleași norme se aplică și în ceea ce 
privește furniturile și materialele. Experții 
pot avea orice naționalitate.

(3) Participarea la procedurile de atribuire 
a contractelor corespunzătoare este 
deschisă tuturor persoanelor fizice și 
juridice eligibile în conformitate cu 
instrumentul de dezvoltare geografică 
aplicabil țării în care are loc acțiunea, 
precum și tuturor persoanelor fizice și 
juridice eligibile în temeiul normelor 
organizației internaționale de punere în 
aplicare, urmărindu-se să se asigure 
tratamentul egal pentru toți donatorii. Se 
poate face apel la experți de orice 
naționalitate, dar mijloacele de producție, 
furniturile și materialele trebuie 
achiziționate în Uniunea Europeană.

Or. de

Amendamentul 66
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Măsurile finanțate în temeiul 
prezentului regulament sunt conforme 
Declarației de la Paris privind eficiența 
ajutoarelor. Rapoartele menționate la 
articolul 9 acordă o atenție deosebită 
acestei cerințe. 

Or. en
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Justificare

Toate măsurile finanțate în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să fie compatibile 
cu Declarația de la Paris privind eficiența ajutoarelor, în special pentru că privesc un 
mecanism temporar. Ar trebui garantată contribuția eficientă a mecanismului la 
îmbunătățirea durabilă a situației.

Amendamentul 67
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Angajamentele bugetare se fac pe baza 
deciziilor luate de Comisie.

(1) Angajamentele bugetare se fac pe baza 
deciziilor luate de Comisie și de 
Parlamentul European în mod egal.

Or. en

Amendamentul 68
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în temeiul 
prezentului regulament pot finanța, 
începând de la 20 iunie 2008, activități în 
curs inițiate în țările vizate sau de 
organizațiile menționate la articolul 4, 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

(2) Măsurile adoptate în temeiul 
prezentului regulament pot finanța, 
începând de la luarea deciziei în cadrul 
Parlamentului European, activități în curs 
inițiate în țările vizate sau de organizațiile 
menționate la articolul 4, înainte de intrarea 
în vigoare a prezentului regulament. În 
acest caz, sprijinul acordat în cadrul 
prezentului regulament trebuie folosit cu 
titlul de resurse suplimentare.

Or. de
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Amendamentul 69
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul de referință financiară 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament pentru perioada 2008-2009 
este de 1,0 miliarde de euro.

eliminat

(2) Pentru 2008, suma de referință este de 
750 de milioane de euro.
(3) Pentru 2009, suma maximă de 
referință este de 250 de milioane de euro.
(4) Pentru fiecare an, suma angajată lasă 
o marjă de cel puțin 600 de milioane de 
euro în rubrica 2 din cadrul financiar, pe 
baza previziunii celui mai recent raport 
privind sistemul de alertă creat prin 
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. În caz 
contrar, suma maximă care poate fi 
angajată pentru anul respectiv, în 
conformitate cu prezentul regulament, 
este redusă pentru a restabili o astfel de 
marjă în rubrica 2.

Or. en

Amendamentul 70
Esther De Lange

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul de referință financiară 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament pentru perioada 2008-2009 este 
de 1,0 miliarde de euro.

(1) Cuantumul total de referință financiară 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament pentru perioada 2008-2009 este 
de 1,0 miliarde de euro. Această sumă de 
referință este finanțată de la rubrica 4
din cadrul financiar.
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Or. en

Amendamentul 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru fiecare an, suma angajată lasă 
o marjă de cel puțin 600 de milioane de 
euro în rubrica 2 din cadrul financiar, pe 
baza previziunii celui mai recent raport 
privind sistemul de alertă creat prin 
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. În caz 
contrar, suma maximă care poate fi 
angajată pentru anul respectiv, în 
conformitate cu prezentul regulament, 
este redusă pentru a restabili o astfel de 
marjă în rubrica 2.

(4) Suma angajată este finanțată din linia 
bugetară 4 din bugetul comunitar astfel 
încât să nu implice o revizie a deciziei 
privind perspectivele financiare pentru 
perioada actuală de programare.

Or. es

Amendamentul 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cadrul viitoarei revizuiri a 
bugetului comunitar, Comisia Europeană 
prezintă Parlamentul European și 
Consiliului un raport de evaluare a 
necesității de a consolida ajutorul de 
dezvoltare printr-o creștere a resurselor de 
la linia bugetară 4, pentru a face față 
creșterii prețurilor agricole în țările 
sărace și crizei alimentare de care suferă 
populațiile locale. Această creștere nu 
trebuie să se efectueze în detrimentul 
nevoilor bugetare ale agricultorilor 
europeni.
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Or. es
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