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Amendamentul 48
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 3/2008 al Consiliului15, Uniunea poate 
realiza acțiuni de informare și de 
promovare pe piața internă și în țări terțe 
pentru produsele agricole și pentru modul 
de producție al acestora, precum și pentru 
anumite produse alimentare pe bază de 
produse agricole.

(1) În temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 3/2008 al Consiliului15, Uniunea poate 
realiza acțiuni de informare și de 
promovare pe piața internă și în țări terțe 
pentru produsele agricole și pentru modul 
de producție al acestora, precum și pentru 
anumite produse alimentare pe bază de 
produse agricole de origine comunitară.

__________________ __________________
15 Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al 
Consiliului din 17 decembrie 2007 privind 
acțiunile de informare și promovare pentru 
produsele agricole pe piața internă și în 
țările terțe (JO L 3, 5.1.2008, p. 1).

15 Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al 
Consiliului din 17 decembrie 2007 privind 
acțiunile de informare și promovare pentru 
produsele agricole pe piața internă și în 
țările terțe (JO L 3, 5.1.2008, p. 1).

Or. it

Amendamentul 49
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 3/200815 al Consiliului, Uniunea poate 
realiza acțiuni de informare și de 
promovare pe piața internă și în țări terțe 
pentru produsele agricole și pentru modul 
de producție al acestora, precum și pentru 
anumite produse alimentare pe bază de 
produse agricole.

(1) În temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 3/200815 al Consiliului, Uniunea poate 
realiza acțiuni de informare și de 
promovare pe piața internă și în țări terțe 
pentru produsele agricole și pentru modul 
de producție al acestora, precum și pentru 
anumite produse prelucrate pe bază de 
produse agricole.

__________________ __________________
15 Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al 
Consiliului din 17 decembrie 2007 privind 

15 Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al 
Consiliului din 17 decembrie 2007 privind 
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acțiunile de informare și promovare pentru 
produsele agricole pe piața internă și în 
țările terțe (JO L 3, 5.1.2008, p. 1).

acțiunile de informare și promovare pentru 
produsele agricole pe piața internă și în 
țările terțe (JO L 3, 5.1.2008, p. 1).

Or. en

Amendamentul 50
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 3/2008 al Consiliului15, Uniunea poate 
realiza acțiuni de informare și de 
promovare pe piața internă și în țări terțe 
pentru produsele agricole și pentru modul 
de producție al acestora, precum și pentru 
anumite produse alimentare pe bază de 
produse agricole.

(Nu privește versiunea în limba română.)

__________________ __________________
15 Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al 
Consiliului din 17 decembrie 2007 privind 
acțiunile de informare și promovare pentru 
produsele agricole pe piața internă și în 
țările terțe (JO L 3, 5.1.2008, p. 1)

Or. es

Amendamentul 51
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul acestor acțiuni este de a 
spori competitivitatea agriculturii 
europene, atât pe piața internă, cât și în 
țările terțe, crescând nivelul de 

(2) Obiectivul acestor acțiuni este de a 
spori competitivitatea agriculturii 
europene, de a contribui la fabricarea 
unor produse mai profitabile, de a stabili 
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conștientizare al consumatorilor privind 
meritele produselor agricole și ale 
produselor alimentare pe bază de produse 
agricole ale Uniunii, precum și dezvoltând 
și creând noi piețe. Aceste acțiuni 
completează și consolidează în mod util 
acțiunile statelor membre.

o echitate competitivă mai mare, atât pe 
piața internă, cât și în țările terțe, și de a 
crește nivelul de conștientizare al 
consumatorilor privind meritele produselor 
agricole și ale produselor alimentare pe 
bază de produse agricole ale Uniunii, 
precum și dezvoltând și creând noi piețe.
Aceste acțiuni completează și consolidează 
în mod util acțiunile statelor membre, 
garantând totodată în permanență accesul 
egal pentru toate statele membre și 
promovând o discriminare pozitivă în 
favoarea regiunilor ultraperiferice în 
conformitate cu articolul 349 din TFUE.

Or. pt

Amendamentul 52
James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul acestor acțiuni este de a 
spori competitivitatea agriculturii 
europene, atât pe piața internă, cât și în 
țările terțe, crescând nivelul de 
conștientizare al consumatorilor privind 
meritele produselor agricole și ale 
produselor alimentare pe bază de produse 
agricole ale Uniunii, precum și dezvoltând 
și creând noi piețe. Aceste acțiuni 
completează și consolidează în mod util 
acțiunile statelor membre.

(2) Obiectivul acestor acțiuni este de a 
spori competitivitatea agriculturii 
europene, atât pe piața internă, cât și în 
țările terțe, crescând nivelul de 
conștientizare al consumatorilor privind 
meritele produselor agricole și ale 
produselor alimentare pe bază de produse 
agricole ale Uniunii, precum și dezvoltând 
și creând noi piețe. Aceste acțiuni 
completează și consolidează în mod util 
acțiunile statelor membre. Ele nu ar trebui 
să împiedice sau să submineze sistemele 
naționale de calitate din cadrul statelor 
membre.

Or. en

Justificare

Acțiunile europene promoționale nu ar trebui să diminueze niciun mesaj pozitiv care este 
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comunicat prin intermediul sistemelor naționale de calitate. Sistemele naționale și europene 
ar trebui să fie reciproc compatibile atunci când sunt desfășurate simultan.

Amendamentul 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul acestor acțiuni este de a 
spori competitivitatea agriculturii 
europene, atât pe piața internă, cât și în
țările terțe, crescând nivelul de 
conștientizare al consumatorilor privind 
meritele produselor agricole și ale 
produselor alimentare pe bază de produse 
agricole ale Uniunii, precum și dezvoltând 
și creând noi piețe. Aceste acțiuni 
completează și consolidează în mod util 
acțiunile statelor membre.

(2) Obiectivul acestor acțiuni este de a 
spori competitivitatea agriculturii europene
și cotele de piață, atât pe piața internă, cât 
și în țările terțe, crescând nivelul de 
conștientizare al consumatorilor privind
meritele produselor agricole și ale 
produselor alimentare pe bază de produse 
agricole ale Uniunii, precum și dezvoltând 
și creând noi piețe. Aceste acțiuni 
completează și consolidează în mod util 
acțiunile statelor membre.

Or. pl

Justificare

Globalizarea piețelor forțează producătorii agroalimentari europeni să nu abordeze doar 
necesitatea de a concura pe piețele din afara UE, ci și de a se înghesui pentru o poziție pe 
piața UE. Prin urmare, este necesar să se extindă sfera de aplicare a unor acțiuni 
promoționale pentru a include piața internă a UE. 

Amendamentul 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe lângă informațiile privind 
caracteristicile produselor agricole și 
alimentare din Uniune, măsurile eligibile 
nu ar trebui să excludă comunicarea prin 
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mesaje destinate consumatorilor, precum 
cele care se concentrează pe nutriție, gust, 
tradiție și cultură, în special în țările terțe.

Or. en

Justificare

Valorile nutriționale, gustul, tradiția și cultura sunt caracteristici-cheie ale produselor 
agricole și alimentare din Uniune, care merită să fie evidențiate în programe de promovare în 
întreaga lume.

Amendamentul 55
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Aceste politici de informare și de 
promovare nu sunt limitate doar la 
restabilirea încrederii consumatorilor ca 
urmare a situației de criză, ci se extind la 
a obținerea unei profitabilități mai mari a 
produselor, la stimularea ocupării forței 
de muncă, la realizarea unei echități 
competitive mai mari pe piețele externe și 
la furnizarea unor informații mai 
consistente și mai adecvate pentru 
consumatori.

Or. pt

Amendamentul 56
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Respectând normele privind eliminat
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concurența, acțiunile care vizează piața 
internă trebuie să se limiteze la acțiuni de 
informare privind specificul modurilor de 
producție agricolă în Uniune sau privind 
teme care prezintă interes pentru Uniune, 
cum ar fi sistemele europene de calitate 
stabilite prin Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului16.

__________________
16 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele 
din domeniul calității produselor agricole 
și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

Or. pt

Amendamentul 57
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Respectând normele privind 
concurența, acțiunile care vizează piața 
internă trebuie să se limiteze la acțiuni de 
informare privind specificul modurilor de 
producție agricolă în Uniune sau privind 
teme care prezintă interes pentru Uniune, 
cum ar fi sistemele europene de calitate 
stabilite prin Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului16.

eliminat

__________________
16 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele 
din domeniul calității produselor agricole 
și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

Or. it
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Justificare

În conformitate cu regulamentul actual, nu ar trebuie să se facă diferență între acțiunile de pe 
piața internă și cele de pe piața externă, având în vedere că în anumite state membre sunt 
încă necesare acțiuni de promovare. Acțiunile de promovare și de informare nu aduc atingere 
liberei concurențe între întreprinderile europene într-o mai mare măsură decât alte forme de 
sprijin prevăzute de legislația UE în favoarea întreprinderilor agricole. Promovarea trebuie 
să fie eligibilă pe piața internă.

Amendamentul 58
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Respectând normele privind 
concurența, acțiunile care vizează piața 
internă trebuie să se limiteze la acțiuni de 
informare privind specificul modurilor de 
producție agricolă în Uniune sau privind 
teme care prezintă interes pentru Uniune, 
cum ar fi sistemele europene de calitate 
stabilite prin Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului16.

eliminat

__________________
16 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele 
din domeniul calității produselor agricole 
și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

Or. pt

Amendamentul 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Respectând normele privind 
concurența, acțiunile care vizează piața 
internă trebuie să se limiteze la acțiuni de 
informare privind specificul modurilor de 
producție agricolă în Uniune sau privind 
teme care prezintă interes pentru Uniune, 
cum ar fi sistemele europene de calitate 
stabilite prin Regulamentul (UE) 
nr. 1151/201216 al Parlamentului 
European și al Consiliului16.

(4) Respectând normele privind 
concurența, acțiunile care vizează piața 
internă ar trebui să includă măsuri de 
informare și de promovare a 
caracteristicilor specifice ale modalităților 
de producție agricolă în Uniune sau privind 
teme care prezintă interes pentru Uniune, 
cum ar fi sistemele europene de calitate 
stabilite prin Regulamentul (UE) 
nr. 1151/201216 al Parlamentului 
European și al Consiliului16.

__________________ __________________
16 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele 
din domeniul calității produselor agricole și 
alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

16 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele 
din domeniul calității produselor agricole și 
alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

Or. pl

Justificare

Globalizarea piețelor agricole, inclusiv pe piața UE, este un proces în curs de desfășurare și 
ar trebui să ne așteptăm ca acesta să se agraveze, mai ales prin negocierea anticipată a 
parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții. Acesta este motivul pentru care 
trebuie să se asigure că producătorii agroalimentari europeni sunt dotați cu resursele pe care 
le necesită pentru a promova produsele lor pe piața internă a UE.

Amendamentul 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Respectând normele privind 
concurența, acțiunile care vizează piața 
internă trebuie să se limiteze la acțiuni de 
informare privind specificul modurilor de 
producție agricolă în Uniune sau privind 
teme care prezintă interes pentru Uniune, 

(4) Respectând normele privind 
concurența, acțiunile care vizează piața 
internă ar trebui să se limiteze la acțiuni de 
informare privind specificul modalităților
de producție agricolă în Uniune sau privind 
teme care prezintă interes pentru Uniune, 
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cum ar fi sistemele europene de calitate 
stabilite prin Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului16.

cum ar fi sistemele europene de calitate 
stabilite prin Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului16 și sistemele naționale de 
calitate pentru produsele agricole și 
produsele alimentare.

__________________ __________________
16 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele 
din domeniul calității produselor agricole și 
alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

16 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele 
din domeniul calității produselor agricole și 
alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

Or. en

Amendamentul 61
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Unul dintre atuurile Uniunii în 
contextul producției de alimente constă în 
diversitatea și specificitatea produselor 
sale, corelate cu diferitele zone geografice 
și metodele tradiționale diverse, oferind 
gusturi unice împreună cu diversitatea și 
autenticitatea pe care le caută tot mai 
mult consumatorii, atât în interiorul UE, 
cât și în afara sa.

Or. pt

Amendamentul 62
Francesca Barracciu

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Trebuie să se furnizeze un ajutor 
suplimentar biodiversității în sectoarele 
agricole europene care sunt în prezent pe 
cale de dispariție, din moment ce metoda 
cea mai eficace de a proteja acest tip de 
bunuri pare a fi cea de a creștere cererea 
acestora.

Or. it

Amendamentul 63
James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Uniunea exportă, în principal, produse 
agricole finale, inclusiv produse agricole 
care nu sunt prevăzute la anexa I la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene („tratatul”). În consecință, ar 
trebui ca sistemul de informare și de 
promovare să se deschidă pentru anumite
produse alimentare pe bază de produse
agricole, în conformitate cu alte sisteme 
ale politicii agricole comune („PAC”), cum 
ar fi sistemele europene de calitate, care 
prevăd deja mecanisme dedicate acestor 
produse.

(6) Uniunea exportă, în principal, produse 
agricole finale, inclusiv produse agricole 
care nu sunt prevăzute la anexa I la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene („tratatul”). În consecință, ar 
trebui ca sistemul de informare și de 
promovare să se aplice anexei I și să fie 
deschis la noi produse alimentare
prelucrate care nu intră în sfera de 
aplicare a anexei I la tratat. Aceste
produse alimentare ar trebui să fie în 
conformitate cu alte sisteme ale politicii 
agricole comune („PAC”), cum ar fi 
sistemele europene de calitate sau 
sistemele naționale de calitate, care prevăd 
deja mecanisme dedicate acestor produse.

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele propunerii este ca acțiunile de informare de pe piața internă să 
sensibilizeze cu privire la aspectele legate de standardele ridicate, siguranță, sănătate și 
bunăstarea animalelor ale producției alimentare agricole europene. Pentru a îndeplini acest 
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obiectiv, a conferi valoare adăugată și a sublinia diversitatea produselor agricole europene, 
temele de la articolul 2 alineatul (b) și articolul (3) ar trebui să includă și măsuri privind 
sistemele naționale de calitate, la fel ca în cazul legislației existente.

Amendamentul 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Uniunea exportă, în principal, produse 
agricole finale, inclusiv produse agricole 
care nu sunt prevăzute la anexa I la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene („tratatul”). În consecință, ar 
trebui ca sistemul de informare și de 
promovare să se deschidă pentru anumite 
produse alimentare pe bază de produse 
agricole, în conformitate cu alte sisteme ale 
politicii agricole comune („PAC”), cum ar 
fi sistemele europene de calitate, care 
prevăd deja mecanisme dedicate acestor 
produse.

(6) Uniunea exportă, în principal, produse 
agricole finale, inclusiv produse agricole 
care nu sunt prevăzute la anexa I la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene („tratatul”). În consecință, ar 
trebui ca sistemul de informare și de 
promovare să se deschidă pentru anumite 
produse alimentare pe bază de produse 
agricole, în conformitate cu alte sisteme ale 
politicii agricole comune („PAC”), cum ar 
fi sistemele europene de calitate, care 
prevăd deja mecanisme dedicate acestor 
produse, sistemele politicii agricole 
comune (PAC) permițând ca potențialul 
sectorului agricol și agroalimentar 
european să fie eliberat și pus în valoare.

Or. ro

Amendamentul 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comise Amendamentul

(6) Uniunea exportă, în principal, produse 
agricole finale, inclusiv produse agricole 
care nu sunt prevăzute la anexa I la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene („tratatul”). În consecință, ar 

(6) Uniunea exportă, în principal, produse 
agricole finale, inclusiv produse agricole 
care nu sunt prevăzute la anexa I la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene („tratatul”). În consecință, ar 



PE529.733v01-00 14/153 AM\1019268RO.doc

RO

trebui ca sistemul de informare și de 
promovare să se deschidă pentru anumite 
produse alimentare pe bază de produse
agricole, în conformitate cu alte sisteme ale 
politicii agricole comune („PAC”), cum ar 
fi sistemele europene de calitate, care 
prevăd deja mecanisme dedicate acestor 
produse.

trebui ca sistemul de informare și de 
promovare să se deschidă pentru anumite 
produse agricole și produse alimentare, în 
conformitate cu alte sisteme ale politicii 
agricole comune („PAC”), cum ar fi 
sistemele europene de calitate, care prevăd 
deja mecanisme dedicate acestor produse.

Or. fr

Justificare

Pentru a se acoperi întregul domeniul de aplicare al produselor DOP IGP STG și bio 
menționate în Regulamentele (UE) nr. 1151/2012 și (CE) nr. 834/2007.

Amendamentul 66
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Acțiunile de informare și de 
promovare a vinurilor din Uniune se 
numără printre măsurile principale ale 
programelor de ajutor din sectorul viticol 
prevăzute prin PAC. În consecință, 
eligibilitatea vinului pentru acțiunile de 
informare și de promovare din cadrul 
acestui sistem ar trebui să se limiteze 
numai la vinurile care sunt asociate cu un 
alt produs agricol sau alimentar.

eliminat

Or. fi

Justificare

Având în vedere impactul major al băuturilor alcoolice asupra sănătății publice, UE nu ar 
trebui să sprijine comercializarea lor.
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Amendamentul 67
Brian Simpson

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Acțiunile de informare și de 
promovare a vinurilor din Uniune se 
numără printre măsurile principale ale 
programelor de ajutor din sectorul viticol 
prevăzute prin PAC. În consecință, 
eligibilitatea vinului pentru acțiunile de 
informare și de promovare din cadrul 
acestui sistem ar trebui să se limiteze 
numai la vinurile care sunt asociate cu un 
alt produs agricol sau alimentar.

eliminat

Or. en

Justificare

UE nu ar trebui să finanțeze promovarea alcoolului. Aceasta ar fi în neconcordanță cu 
activitățile UE în domeniul prevenirii consumului de alcool și în contradicție cu alte acțiuni 
politice realizate de UE, adică politica UE în domeniul sănătății publice, strategia UE 
privind alcoolul și angajamentele UE față de activitățile OMS (Strategia globală a OMS 
referitoare la consumul de alcool).

Amendamentul 68
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat 
piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă 
un important potențial de creștere. Ar 
trebui să se prevadă modalități specifice 
pentru a încuraja realizarea unui mai mare 

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat 
piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă 
un important potențial de creștere. Ar 
trebui să se prevadă modalități specifice 
pentru a încuraja realizarea unui mai mare 
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număr de acțiuni de informare și de 
promovare în favoarea produselor agricole 
ale Uniunii în țări terțe, cu obiectivul de a 
ajunge la 75 % din cheltuielile estimate,
în special printr-o mai mare susținere 
financiară.

număr de acțiuni de informare și de 
promovare în favoarea produselor agricole 
ale Uniunii în țări terțe, în special printr-o 
mai mare susținere financiară.

Or. pt

Amendamentul 69
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat 
piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă 
un important potențial de creștere. Ar 
trebui să se prevadă modalități specifice 
pentru a încuraja realizarea unui mai mare 
număr de acțiuni de informare și de 
promovare în favoarea produselor agricole 
ale Uniunii în țări terțe, cu obiectivul de a 
ajunge la 75 % din cheltuielile estimate,
în special printr-o mai mare susținere 
financiară.

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat 
piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă 
un important potențial de creștere. Ar 
trebui să se prevadă modalități specifice 
pentru a încuraja realizarea unui mai mare 
număr de acțiuni de informare și de 
promovare în favoarea produselor agricole 
ale Uniunii în țări terțe, în special printr-o 
mai mare susținere financiară.

Or. pt

Amendamentul 70
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
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de promovare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat 
piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă 
un important potențial de creștere. Ar 
trebui să se prevadă modalități specifice 
pentru a încuraja realizarea unui mai mare 
număr de acțiuni de informare și de 
promovare în favoarea produselor agricole 
ale Uniunii în țări terțe, cu obiectivul de a 
ajunge la 75 % din cheltuielile estimate,
în special printr-o mai mare susținere 
financiară.

de promovare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat 
piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă 
un important potențial de creștere. Ar 
trebui să se prevadă modalități specifice 
pentru a încuraja realizarea unui mai mare 
număr de acțiuni de informare și de 
promovare în favoarea produselor agricole 
ale Uniunii în țări terțe, în special printr-o 
mai mare susținere financiară.

Or. it

Amendamentul 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat 
piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă 
un important potențial de creștere. Ar 
trebui să se prevadă modalități specifice 
pentru a încuraja realizarea unui mai mare 
număr de acțiuni de informare și de 
promovare în favoarea produselor agricole 
ale Uniunii în țări terțe, cu obiectivul de a 
ajunge la 75 % din cheltuielile estimate,
în special printr-o mai mare susținere 
financiară.

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat 
piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă 
un important potențial de creștere. Ar 
trebui să se prevadă modalități specifice 
pentru a încuraja realizarea unui mai mare 
număr de acțiuni de informare și de 
promovare în favoarea produselor agricole 
ale Uniunii în țări terțe, în special printr-o 
mai mare susținere financiară.

Or. it

Amendamentul 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 3/2008 a vizat piețele din țări 
terțe, deși aceste piețe oferă un important 
potențial de creștere. Ar trebui să se 
prevadă modalități specifice pentru a 
încuraja realizarea unui mai mare număr de 
acțiuni de informare și de promovare în 
favoarea produselor agricole ale Uniunii în 
țări terțe, cu obiectivul de a ajunge la 
75 % din cheltuielile estimate, în special 
printr-o mai mare susținere financiară.

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 3/2008 a vizat piețele din țări 
terțe, deși aceste piețe oferă un important 
potențial de creștere. Ar trebui să se 
prevadă modalități specifice pentru a 
încuraja realizarea unui mai mare număr de 
acțiuni de informare și de promovare în 
favoarea produselor agricole ale Uniunii în 
țări terțe, în special printr-o mai mare 
susținere financiară.

Or. en

Justificare

Ar trebui menținut un echilibru între operațiuni. Pentru a avea o piață europeană funcțională 
și eficientă, sunt necesare măsuri de informare pentru a sprijini dezvoltarea, prin urmare, 
programele din țările terțe nu ar trebui să aibă o poziție prioritară față de piețele interne.

Amendamentul 73
George Lyon, James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 3/2008 a vizat piețele din țări 
terțe, deși aceste piețe oferă un important 
potențial de creștere. Ar trebui să se 
prevadă modalități specifice pentru a 
încuraja realizarea unui mai mare număr 
de acțiuni de informare și de promovare în 
favoarea produselor agricole ale Uniunii în 

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 3/2008 a vizat piețele din țări 
terțe, deși aceste piețe oferă un important 
potențial de creștere. Prin urmare, pentru a 
încuraja un mai mare număr de acțiuni de 
informare și de promovare în favoarea 
produselor agricole ale Uniunii în țări terțe,
cel puțin 75 % din bugetul destinat 
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țări terțe, cu obiectivul de a ajunge la 
75 % din cheltuielile estimate, în special 
printr-o mai mare susținere financiară.

acțiunilor de informare și de promovare 
va fi alocat acțiunilor care sunt 
întreprinse în țări terțe.

Or. en

Justificare

Având în vedere numărul mare de acorduri comerciale ale UE, există un potențial imens 
pentru exporturile agricole din UE oferite de piețele și economiile în curs de dezvoltare ale 
țărilor terțe. Scopul ar trebui să fie mai curând acela de a aduce venituri suplimentare în UE 
decât de a redistribui venitul în cadrul Uniunii. Prin îndreptarea în mod specific a acțiunilor 
de promovare către țările terțe, putem încuraja exporturile, creșterea economică și ocuparea 
forței de muncă. Prin urmare, vom crește venitul intern.

Amendamentul 74
James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 3/2008 a vizat piețele din țări 
terțe, deși aceste piețe oferă un important 
potențial de creștere. Ar trebui să se 
prevadă modalități specifice pentru a 
încuraja realizarea unui mai mare număr de 
acțiuni de informare și de promovare în 
favoarea produselor agricole ale Uniunii în 
țări terțe, cu obiectivul de a ajunge la 75 %
din cheltuielile estimate, în special printr-o 
mai mare susținere financiară.

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 3/2008 a vizat piețele din țări 
terțe, deși aceste piețe oferă un important 
potențial de creștere. Ar trebui să se 
prevadă modalități specifice pentru a 
încuraja realizarea unui mai mare număr de 
acțiuni de informare și de promovare în 
favoarea produselor agricole ale Uniunii în 
țări terțe, cu obiectivul de a ajunge la 85 %
din cheltuielile estimate, în special printr-o 
mai mare susținere financiară.

Or. en

Justificare

Este evident că cel mai mare potențial de creștere există pe piețele externe. Cu un buget de 
până la 200 de milioane de euro, ne putem permite să menținem nivelurile actuale 
acceptabile de informare și promovare la nivel intern și să creștem cheltuielile noastre 
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externe la cel puțin 85 %.

Amendamentul 75
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat 
piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă 
un important potențial de creștere. Ar 
trebui să se prevadă modalități specifice 
pentru a încuraja realizarea unui mai mare 
număr de acțiuni de informare și de 
promovare în favoarea produselor agricole 
ale Uniunii în țări terțe, cu obiectivul de a 
ajunge la 75 % din cheltuielile estimate, în 
special printr-o mai mare susținere 
financiară.

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat 
piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă 
un important potențial de creștere. Ar 
trebui să se prevadă modalități specifice 
pentru a încuraja realizarea unui mai mare 
număr de acțiuni de informare și de 
promovare în favoarea produselor agricole 
ale Uniunii în țări terțe, cu obiectivul de a 
ajunge treptat, până în 2020, la 70 % din 
cheltuielile estimate, în special printr-o mai 
mare susținere financiară.

Or. es

Amendamentul 76
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat 
piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă 
un important potențial de creștere. Ar 
trebui să se prevadă modalități specifice 
pentru a încuraja realizarea unui mai mare 
număr de acțiuni de informare și de 

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din 
bugetul consacrat acțiunilor de informare și 
de promovare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat 
piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă 
un important potențial de creștere. Ar 
trebui să se prevadă modalități specifice 
pentru a încuraja realizarea unui mai mare 
număr de acțiuni de informare și de 
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promovare în favoarea produselor agricole 
ale Uniunii în țări terțe, cu obiectivul de a 
ajunge la 75 % din cheltuielile estimate, în 
special printr-o mai mare susținere 
financiară.

promovare în favoarea produselor agricole 
ale Uniunii în țări terțe, cu obiectivul de a 
ajunge la 50 % din cheltuielile estimate, în 
special printr-o mai mare susținere 
financiară.

Or. pl

Justificare

Promovarea produselor europene este la fel de importantă atât pe piața UE, cât și în țările 
terțe. Statisticile arată că doar o mică parte dintre europeni recunosc logourile produselor 
care beneficiază de o denumire de origine protejată sau de o indicație geografică protejată. 
Ar trebui să ținem seama de faptul că firmele care utilizează aceste logouri sunt adesea 
întreprinderile mici sau chiar microîntreprinderile cu resurse foarte limitate atunci când este 
vorba de furnizarea de informații și de promovarea produselor lor.

Amendamentul 77
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia încearcă să finanțeze 
programe promoționale din statele 
membre în ceea ce privește cota de 
producție agricolă a unui anumit stat 
membru la întreaga producție agricolă a 
UE.

Or. en

Amendamentul 78
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a garanta impactul acțiunilor de (9) Pentru a garanta impactul acțiunilor de 
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informare și de promovare puse în aplicare, 
acestea ar trebui să fie elaborate în cadrul 
programelor de informare și de promovare.
Aceste programe erau până în prezent 
înaintate de către organizații profesionale 
sau interprofesionale. Pentru a crește 
numărul și calitatea acțiunilor propuse, ar 
trebui să se lărgească plaja de beneficiari 
pentru a include organizațiile de 
producători. Mai mult, Comisia trebuie să 
poată completa aceste programe prin 
realizarea de acțiuni din proprie inițiativă, 
în special pentru a contribui la deschiderea 
de noi piețe.

informare și de promovare puse în aplicare, 
acestea ar trebui să fie elaborate în cadrul 
programelor de informare și de promovare.
Aceste programe erau până în prezent 
înaintate de către organizații profesionale 
sau interprofesionale. Pentru a crește 
numărul și calitatea acțiunilor propuse, ar 
trebui să se lărgească plaja de beneficiari 
pentru a include organizațiile de 
producători, iar informarea ar trebui 
făcută, de asemenea, pentru consultarea 
statelor membre. Mai mult, Comisia 
trebuie să poată completa aceste programe 
prin realizarea de acțiuni din proprie 
inițiativă, în special pentru a contribui la 
deschiderea de noi piețe.

Or. pt

Amendamentul 79
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a garanta impactul acțiunilor de 
informare și de promovare puse în aplicare, 
acestea ar trebui să fie elaborate în cadrul 
programelor de informare și de promovare.
Aceste programe erau până în prezent 
înaintate de către organizații profesionale 
sau interprofesionale. Pentru a crește 
numărul și calitatea acțiunilor propuse, ar 
trebui să se lărgească plaja de beneficiari 
pentru a include organizațiile de 
producători. Mai mult, Comisia trebuie să 
poată completa aceste programe prin 
realizarea de acțiuni din proprie inițiativă, 
în special pentru a contribui la deschiderea 
de noi piețe.

(9) Pentru a garanta impactul acțiunilor de 
informare și de promovare puse în aplicare, 
acestea ar trebui să fie elaborate în cadrul 
programelor de informare și de promovare.
Aceste programe erau până în prezent 
înaintate de către organizații profesionale 
sau interprofesionale. Pentru a crește 
numărul și calitatea acțiunilor propuse, ar 
trebui să se lărgească plaja de beneficiari 
pentru a include organizațiile de 
producători, inclusiv cooperativele și 
întreprinderile mici și mijlocii. Mai mult, 
Comisia trebuie să poată completa aceste 
programe prin realizarea de acțiuni din 
proprie inițiativă, în special pentru a 
contribui la deschiderea de noi piețe.

Or. pt
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Amendamentul 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a garanta impactul acțiunilor de 
informare și de promovare puse în aplicare, 
acestea ar trebui să fie elaborate în cadrul 
programelor de informare și de promovare. 
Aceste programe erau până în prezent 
înaintate de către organizații profesionale 
sau interprofesionale. Pentru a crește 
numărul și calitatea acțiunilor propuse, ar 
trebui să se lărgească plaja de beneficiari 
pentru a include organizațiile de 
producători. Mai mult, Comisia trebuie să 
poată completa aceste programe prin 
realizarea de acțiuni din proprie inițiativă, 
în special pentru a contribui la deschiderea 
de noi piețe.

(9) Pentru a garanta impactul acțiunilor de 
informare și de promovare puse în aplicare, 
acestea ar trebui să fie elaborate în cadrul 
programelor de informare și de promovare. 
Aceste programe erau până în prezent 
înaintate de către organizații profesionale 
sau interprofesionale reprezentative ale 
sectorului sau ale sectoarelor interesate. 
Pentru a crește numărul și calitatea 
acțiunilor propuse, ar trebui să se lărgească 
plaja de beneficiari pentru a include 
organizațiile de producători. Mai mult, 
Comisia trebuie să poată completa aceste 
programe prin realizarea de acțiuni din 
proprie inițiativă, în special pentru a 
contribui la deschiderea de noi piețe.

Or. it

Amendamentul 81
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Acțiunile de informare și de 
promovare cofinanțate de Uniune trebuie
să aducă o dimensiune europeană specifică.
În acest sens și pentru a evita o dispersie a 
mijloacelor și pentru a crește vizibilitatea 
Europei prin aceste acțiuni de informare și 
de promovare pentru produsele agricole, ar 
trebui să se prevadă înființarea unui 
program de lucru, care să definească 

(10) Acțiunile de informare și de 
promovare cofinanțate de Uniune ar trebui 
să aducă o dimensiune europeană specifică
și să acorde aceeași atenție pieței interne 
și externe, recunoscând în egală măsură 
importanța nivelurilor locale și regionale, 
în termeni interni, și a extinderii piețelor 
mondiale, în termeni externi. În acest sens 
și pentru a evita o dispersie a mijloacelor și 
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prioritățile strategice ale acestor acțiuni în 
termeni de populație, de produse, de teme 
sau de piețe țintă, precum și caracteristicile 
mesajelor de informare și de promovare.
Comisia va ține seama mai ales de locul
poziția predominantă a întreprinderilor 
mici și mijlocii în sectorul agroalimentar, 
de sectoarele care beneficiază de măsurile 
excepționale prevăzute la articolele 154, 
155 și 156 din Regulamentul (UE) 
XXX/20… [al Parlamentului European și 
al Consiliului din… de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole („Regulamentul privind OCP 
unică”) (COM(2011)626)] și de acordurile 
de liber schimb din cadrul politicii 
comerciale a Uniunii Europene pentru 
acțiunile care vizează țări terțe.

pentru a crește vizibilitatea Europei prin 
aceste acțiuni de informare și de 
promovare pentru produsele agricole, ar 
trebui să se prevadă înființarea unui 
program de lucru care să definească 
prioritățile strategice ale acestor acțiuni în 
termeni de populație, de produse, de teme 
sau de piețe-țintă, precum și caracteristicile 
mesajelor de informare și de promovare.
Comisia va ține seama mai ales de 
interesele strategice naționale, de poziția 
predominantă a întreprinderilor mici și 
mijlocii în sectorul agroalimentar, de 
sectoarele care beneficiază de măsurile 
excepționale prevăzute la articolele 154, 
155 și 156 din Regulamentul (UE) 
XXX/20… [al Parlamentului European și 
al Consiliului din… de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole („Regulamentul privind OCP 
unică”) (COM(2011)626)], de acordurile 
de liber schimb din cadrul politicii 
comerciale a Uniunii Europene pentru 
acțiunile care vizează țări terțe și de 
impactul lor previzibil asupra economiilor 
locale și regionale.

Or. pt

Amendamentul 82
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Acțiunile de informare și de 
promovare cofinanțate de Uniune trebuie 
să aducă o dimensiune europeană specifică.
În acest sens și pentru a evita o dispersie a 
mijloacelor și pentru a crește vizibilitatea 
Europei prin aceste acțiuni de informare și 
de promovare pentru produsele agricole, ar 
trebui să se prevadă înființarea unui 
program de lucru, care să definească 

(10) Acțiunile de informare și de 
promovare cofinanțate de Uniune ar trebui
să aducă o dimensiune europeană specifică.
În acest sens și pentru a evita o dispersie a 
mijloacelor și pentru a crește vizibilitatea 
Europei prin aceste acțiuni de informare și 
de promovare pentru produsele agricole, ar 
trebui să se prevadă înființarea unui 
program de lucru care să definească 
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prioritățile strategice ale acestor acțiuni în 
termeni de populație, de produse, de teme 
sau de piețe țintă, precum și caracteristicile 
mesajelor de informare și de promovare.
Comisia va ține seama mai ales de locul
poziția predominantă a întreprinderilor 
mici și mijlocii în sectorul agroalimentar, 
de sectoarele care beneficiază de măsurile 
excepționale prevăzute la articolele 154, 
155 și 156 din Regulamentul (UE) 
XXX/20… [al Parlamentului European și 
al Consiliului din… de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole („Regulamentul privind OCP 
unică”) (COM(2011)626)] și de acordurile 
de liber schimb din cadrul politicii 
comerciale a Uniunii Europene pentru 
acțiunile care vizează țări terțe.

prioritățile strategice ale acestor acțiuni în 
termeni de populație, de produse, de teme 
sau de piețe-țintă, precum și caracteristicile 
mesajelor de informare și de promovare.
Comisia va ține seama mai ales de poziția 
predominantă a întreprinderilor mici și 
mijlocii în sectorul agroalimentar, de 
sectoarele care beneficiază de măsurile 
excepționale prevăzute la articolele 154, 
155 și 156 din Regulamentul (UE) 
XXX/20… [al Parlamentului European și 
al Consiliului din… de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole („Regulamentul privind OCP 
unică”) (COM(2011)626)] și de acordurile 
de liber schimb din cadrul politicii 
comerciale a Uniunii Europene pentru 
acțiunile care vizează țări terțe. Un astfel 
de program ar trebui să completeze alte 
acțiuni ale statelor membre sau ale 
operatorilor și să fie coerente cu acestea. 
Ar trebui să li se acorde prioritate 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
sectorul agroalimentar, precum și 
cooperativelor, care ar trebui să 
beneficieze de o rată de cofinanțare mai 
ridicată din partea Comisiei.

Or. pt

Amendamentul 83
James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Acțiunile de informare și de 
promovare cofinanțate de Uniune trebuie
să aducă o dimensiune europeană specifică.
În acest sens și pentru a evita o dispersie a 
mijloacelor și pentru a crește vizibilitatea
Europei prin aceste acțiuni de informare și 
de promovare pentru produsele agricole, 
ar trebui să se prevadă înființarea unui 

(10) Acțiunile de informare și de 
promovare cofinanțate de Uniune ar trebui 
să aducă o dimensiune europeană specifică.
În acest sens și pentru a evita o dispersie a 
mijloacelor și pentru a crește vizibilitatea
produselor agricole europene prin aceste 
acțiuni de informare și de promovare, ar 
trebui să se prevadă înființarea unui 
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program de lucru, care să definească 
prioritățile strategice ale acestor acțiuni în 
termeni de populație, de produse, de teme 
sau de piețe țintă, precum și caracteristicile 
mesajelor de informare și de promovare.
Comisia va ține seama mai ales de locul
poziția predominantă a întreprinderilor 
mici și mijlocii în sectorul agroalimentar, 
de sectoarele care beneficiază de măsurile 
excepționale prevăzute la articolele 154, 
155 și 156 din Regulamentul (UE) 
XXX/20… [al Parlamentului European și 
al Consiliului din… de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole („Regulamentul privind OCP 
unică”) (COM(2011)626)] și de acordurile 
de liber schimb din cadrul politicii 
comerciale a Uniunii Europene pentru 
acțiunile care vizează țări terțe.

program de lucru care să definească 
prioritățile strategice ale acestor acțiuni în 
termeni de populație, de produse, de teme 
sau de piețe-țintă, precum și caracteristicile 
mesajelor de informare și de promovare.
Comisia va ține seama mai ales de poziția 
predominantă a microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii în sectorul 
agroalimentar, de sectoarele care 
beneficiază de măsurile excepționale 
prevăzute la articolele 154, 155 și 156 din 
Regulamentul (UE) XXX/20… [al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din… de instituire a unei organizări 
comune a piețelor produselor agricole
(„Regulamentul privind OCP unică”)
(COM(2011)626)] și de acordurile de liber 
schimb din cadrul politicii comerciale a 
Uniunii Europene pentru acțiunile care 
vizează țări terțe.

Or. en

Justificare

Microîntreprinderile reprezintă un procent important din sectorul agroalimentar și ar trebui 
acordată prioritate organizațiilor care formulează propuneri, care depun eforturi de 
integrare a microîntreprinderilor care dispun de mai puține resurse pentru acțiuni de 
informare și promovare.

Amendamentul 84
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Acțiunile de informare și de 
promovare cofinanțate de Uniune trebuie
să aducă o dimensiune europeană specifică.
În acest sens și pentru a evita o dispersie a 
mijloacelor și pentru a crește vizibilitatea 
Europei prin aceste acțiuni de informare și 
de promovare pentru produsele agricole, ar 

(10) Acțiunile de informare și de 
promovare cofinanțate de Uniune ar trebui
să aducă o dimensiune europeană specifică.
În acest sens și pentru a evita o dispersie a 
mijloacelor și pentru a crește vizibilitatea 
Europei prin aceste acțiuni de informare și 
de promovare pentru produsele
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trebui să se prevadă înființarea unui 
program de lucru, care să definească 
prioritățile strategice ale acestor acțiuni în 
termeni de populație, de produse, de teme 
sau de piețe țintă, precum și caracteristicile 
mesajelor de informare și de promovare.
Comisia va ține seama mai ales de locul
poziția predominantă a întreprinderilor 
mici și mijlocii în sectorul agroalimentar, 
de sectoarele care beneficiază de măsurile 
excepționale prevăzute la articolele 154, 
155 și 156 din Regulamentul (UE) 
XXX/20… [al Parlamentului European și 
al Consiliului din… de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole („Regulamentul privind OCP 
unică”) (COM(2011)626)] și de acordurile 
de liber schimb din cadrul politicii 
comerciale a Uniunii Europene pentru 
acțiunile care vizează țări terțe.

agroalimentare, ar trebui să se prevadă 
înființarea unui program de lucru care să 
definească prioritățile strategice ale acestor 
acțiuni în termeni de populație, de produse, 
de teme sau de piețe-țintă, precum și 
caracteristicile mesajelor de informare și de 
promovare. Comisia va ține seama mai ales 
de poziția predominantă a întreprinderilor 
mici și mijlocii în sectorul agroalimentar, 
de sectoarele care beneficiază de măsurile 
excepționale prevăzute la articolele 154, 
155 și 156 din Regulamentul (UE) 
XXX/20… [al Parlamentului European și 
al Consiliului din… de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole („Regulamentul privind OCP 
unică”) (COM(2011)626)] și de acordurile 
de liber schimb din cadrul politicii 
comerciale a Uniunii Europene pentru 
acțiunile care vizează țări terțe.

Or. es

Amendamentul 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Programul de lucru elaborat de 
Comisie ar trebui să se bazeze pe 
obiectivele stabilite în prezentul 
regulament, care constau în creșterea 
cotei de piață a produselor europene, 
creșterea competitivității lor și 
deschiderea de noi piețe, în special în 
sectoarele cele mai afectate de acordurile 
comerciale, precum și în informarea 
consumatorilor cu privire la standardele 
ridicate pe care legislația UE le impune 
pentru produsele Uniunii și creșterea 
gradului de recunoaștere și de 
conștientizare a sistemelor europene de 
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calitate (IGP, DOP, STG, organic).

Or. en

Amendamentul 86
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Această politică de informare și de 
promovare ar trebui să se bazeze pe patru 
obiective principale: crearea unei valori 
adăugate europene în sectorul alimentar, 
o atractivitate și fermitate mai mari, un 
management mai simplu, o sinergie mai 
mare între diferite instrumente de 
promovare.

Or. pt

Amendamentul 87
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comise Amendamentul

(12) Dincolo de aceste acțiuni de informare 
și de promovare, este necesar ca Comisia 
să dezvolte și să coordoneze servicii de 
asistență tehnică la nivel european, în 
scopul de a ajuta operatorii să participe la 
programele cofinanțate, să realizeze 
companii eficace sau să își dezvolte 
activitățile de export.

(12) Dincolo de aceste acțiuni de informare 
și de promovare, este necesar ca Comisia 
să dezvolte și să coordoneze servicii de 
asistență tehnică la nivel european, în 
scopul de a informa operatorii la ce tip de 
programe pot avea acces și de a-i ajuta să 
participe la programele cofinanțate, să 
realizeze companii eficace sau să își 
dezvolte activitățile de export.

Or. fr
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Amendamentul 88
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Dincolo de aceste acțiuni de informare 
și de promovare, este necesar ca Comisia 
să dezvolte și să coordoneze servicii de 
asistență tehnică la nivel european, în 
scopul de a ajuta operatorii să participe la 
programele cofinanțate, să realizeze 
companii eficace sau să își dezvolte 
activitățile de export.

(12) Dincolo de aceste acțiuni de informare 
și de promovare, este necesar ca Comisia 
să dezvolte și să coordoneze servicii de 
asistență tehnică la nivel european, ținând 
seama de caracteristicile geografice ale 
fiecărei țări, în scopul de a ajuta operatorii 
să participe la programele cofinanțate, să 
realizeze companii eficace sau să își 
dezvolte activitățile de export. Se 
recomandă, de asemenea, elaborarea de 
către Comisie a unui manual simplu și 
complet care să ajute potențialii 
beneficiari să se conformeze normelor și 
procedurilor aferente acestei politici.

Or. pt

Amendamentul 89
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Se atrage, de asemenea, atenția 
asupra necesității de a aloca un buget mai 
mare acestor politici și de a face 
programele mai flexibile, astfel încât să 
poată fi ajustate la condițiile de piață 
fluctuantă pe durata fazei de 
implementare. Ar trebui să se reducă și 
nivelul de detalii solicitat la momentul 
prezentării programelor.

Or. pt



PE529.733v01-00 30/153 AM\1019268RO.doc

RO

Amendamentul 90
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Acțiunile de informare și de 
promovare în favoarea produselor agricole
cofinanțate de Uniune nu sunt orientate 
către mărcile comerciale, și nici către 
originea specifică a acestora. Cu toate 
acestea, mențiunea cu privire la mărci sau 
la origine poate oferi un efect de pârghie în 
cadrul acțiunilor de promovare, în special 
în țările terțe. Astfel, respectând condițiile 
specifice care vor fi stabilite și, în special, 
drepturile de protejare a proprietății 
industriale, ar trebui să se ofere o mai mare 
vizibilitate mărcilor și originii menținând, 
în același timp, un echilibru adecvat cu 
promovarea mesajelor generice care 
vizează caracteristicile intrinseci ale 
produselor agricole și alimentare pe bază 
de produse agricole ale Uniunii.

(13) Acțiunile de informare și de 
promovare în favoarea produselor
agroalimentare cofinanțate de Uniune nu 
sunt orientate către mărcile comerciale, și 
nici către originea specifică a acestora. Cu 
toate acestea, mențiunea cu privire la mărci 
sau la origine poate oferi un efect de 
pârghie în cadrul acțiunilor de promovare, 
în special în țările terțe. Astfel, respectând 
condițiile specifice care vor fi stabilite și, 
în special, drepturile de protejare a 
proprietății industriale, ar trebui să se ofere 
o mai mare vizibilitate mărcilor și originii 
menținând, în același timp, un echilibru 
adecvat cu promovarea mesajelor generice 
care vizează caracteristicile intrinseci ale 
produselor agricole și alimentare pe bază 
de produse agricole ale Uniunii.

Or. es

Amendamentul 91
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Uniunea dorește să simplifice cadrul 
de reglementare al PAC. Această abordare 
ar trebui să se aplice și regulamentului 
privind acțiunile de informare și de 
promovare pentru produsele agricole. În 
special, ar trebui să se revizuiască 
principiile de gestiune administrativă a 
programelor de informare și de promovare 
în scopul simplificării acestora și să se 

(14) Uniunea dorește să simplifice cadrul 
de reglementare al PAC. Această abordare 
ar trebui să se aplice și regulamentului 
privind acțiunile de informare și de 
promovare pentru produsele agricole. În 
special, ar trebui să se revizuiască 
principiile de gestiune administrativă a 
programelor de informare și de promovare 
în scopul simplificării acestora și să se 
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permită Comisiei să stabilească regulile și 
procedurile aplicabile depunerii și selecției 
de propuneri de programe.

permită Comisiei să stabilească regulile și 
procedurile aplicabile depunerii și selecției 
de propuneri de programe, după luarea în 
considerare a intereselor specifice ale 
statelor membre.

Or. pt

Amendamentul 92
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Trebuie definite criteriile de finanțare 
a acțiunilor. Ca regulă generală, Uniunea ar 
trebui să acopere doar o parte din 
finanțarea programelor, în vederea 
responsabilizării entităților interesate care 
formulează propuneri. Anumite costuri 
administrative și de personale, care nu sunt 
legate de executarea PAC, sunt parte 
integrală din acțiunile de informare și de 
promovare și ar putea fi eligibile pentru 
finanțarea din partea Uniunii.

(16) Ar trebui definite criteriile de 
finanțare a acțiunilor. Ca regulă generală, 
Uniunea și statele membre ar trebui să 
cofinanțeze o parte din finanțarea 
programelor, în vederea responsabilizării 
entităților interesate care formulează 
propuneri, dar nu costul lor integral. Cu 
toate acestea, în momentul în care apar 
situații de criză în agricultură, ar trebui 
să fie posibil să se mărească rata de 
cofinanțare a Uniunii la 100 %. În acest 
caz, ar trebui să fie posibil să se adopte 
rapid măsuri de criză, fără să se adere la 
procedura standard. Anumite costuri 
administrative și de personal, care nu sunt 
legate de executarea PAC, sunt parte 
integrală din acțiunile de informare și de 
promovare și ar putea fi eligibile pentru 
finanțarea din partea Uniunii.

Or. de

Amendamentul 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Trebuie definite criteriile de finanțare 
a acțiunilor. Ca regulă generală, Uniunea ar 
trebui să acopere doar o parte din 
finanțarea programelor, în vederea 
responsabilizării entităților interesate care 
formulează propuneri. Anumite costuri 
administrative și de personale, care nu sunt 
legate de executarea PAC, sunt parte 
integrală din acțiunile de informare și de 
promovare și ar putea fi eligibile pentru 
finanțarea din partea Uniunii.

(16) Ar trebui definite criteriile de 
finanțare a acțiunilor. Ca regulă generală, 
Uniunea ar trebui să acopere doar o parte 
din finanțarea programelor, în vederea 
responsabilizării entităților interesate care 
formulează propuneri. Statele membre pot 
acoperi o parte dintre costurile 
programelor. Anumite costuri 
administrative și de personal, care nu sunt 
legate de executarea PAC, sunt parte 
integrală din acțiunile de informare și de 
promovare și ar putea fi eligibile pentru 
finanțarea din partea Uniunii.

Or. pl

Justificare 

Pentru a sprijini pe deplin sectorul agricol european, este necesară o finanțare suplimentară 
din partea statelor membre.

Amendamentul 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Ar trebui definite criteriile de 
finanțare a acțiunilor. Ca regulă generală, 
Uniunea ar trebui să acopere doar o parte 
din finanțarea programelor, în vederea 
responsabilizării entităților interesate care 
formulează propuneri. Anumite costuri 
administrative și de personale, care nu sunt 
legate de executarea PAC, sunt parte 
integrală din acțiunile de informare și de 
promovare și ar putea fi eligibile pentru 
finanțarea din partea Uniunii.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 95
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Trebuie definite criteriile de finanțare 
a acțiunilor. Ca regulă generală, Uniunea ar 
trebui să acopere doar o parte din 
finanțarea programelor, în vederea 
responsabilizării entităților interesate care 
formulează propuneri. Anumite costuri 
administrative și de personale, care nu sunt 
legate de executarea PAC, sunt parte 
integrală din acțiunile de informare și de 
promovare și ar putea fi eligibile pentru 
finanțarea din partea Uniunii.

(16) Ar trebui definite criteriile de 
finanțare a acțiunilor. Ca regulă generală, 
Uniunea ar trebui să acopere doar o parte 
din finanțarea programelor, în vederea 
responsabilizării entităților interesate care 
formulează propuneri. Anumite costuri 
administrative și de personal, care nu sunt 
legate de executarea PAC, sunt parte 
integrală din acțiunile de informare și de 
promovare și ar putea fi eligibile pentru 
finanțarea din partea Uniunii.
Cofinanțarea de către Uniune nu poate 
sub nicio formă să fie mai mare de 100 %.

Or. nl

Amendamentul 96
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Trebuie definite criteriile de finanțare 
a acțiunilor. Ca regulă generală, Uniunea ar 
trebui să acopere doar o parte din 
finanțarea programelor, în vederea 
responsabilizării entităților interesate care 
formulează propuneri. Anumite costuri 
administrative și de personale, care nu sunt 
legate de executarea PAC, sunt parte 
integrală din acțiunile de informare și de 
promovare și ar putea fi eligibile pentru 
finanțarea din partea Uniunii.

(16) Ar trebui definite criteriile de 
finanțare a acțiunilor. Ca regulă generală, 
Uniunea ar trebui să acopere doar o parte 
din finanțarea programelor, în vederea 
responsabilizării entităților interesate care 
formulează propuneri. Anumite costuri 
administrative și de personal, care nu sunt 
legate de executarea PAC, sunt parte 
integrală din acțiunile de informare și de 
promovare și ar putea fi eligibile pentru 
finanțarea din partea Uniunii. Statele 
membre ar trebui să poată să finanțeze, de 
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asemenea, o parte din costuri.

Or. pt

Amendamentul 97
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Ar trebui să se acorde atenție 
posibilității de promovare a originii 
produselor care nu sunt acoperite de 
denumirile de calitate, evidențiind 
caracteristicile și calitățile lor.

Or. pt

Amendamentul 98
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura coerența și 
eficacitatea acțiunilor prevăzute în 
prezentul regulament, precum și buna lor 
gestionare și utilizarea eficace a finanțării 
din partea Uniunii, ar trebui să i se delege 
Comisiei puterea de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește condițiile specifice de 
vizibilitate a mărcilor și mențiunea privind 
originea produselor, criteriile de 
eligibilitate a entităților care formulează 
propuneri, condițiile privind procedura 
concurențială pentru organismele 
însărcinate cu punerea în aplicare,
precum și condițiile pe baza cărora 
entitatea care formulează propuneri poate fi 

(18) Pentru a asigura coerența și 
eficacitatea acțiunilor prevăzute în 
prezentul regulament, precum și buna lor 
gestionare și utilizarea eficace a finanțării 
din partea Uniunii, ar trebui să i se delege 
Comisiei puterea de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește condițiile specifice de 
vizibilitate a mărcilor, precum și condițiile 
pe baza cărora entitatea care formulează 
propuneri poate fi autorizată să execute ea 
însăși anumite părți ale programului. Este 
foarte important ca, pe durata lucrărilor 
sale pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări corespunzătoare, precum și să 
recurgă la experți externi. În momentul 
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autorizată să execute ea însăși anumite 
părți ale programului și, în fine, condițiile 
specifice de eligibilitate a costurilor 
acțiunilor de informare și de promovare 
pentru programele simple. Este foarte 
important ca, pe durata lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări corespunzătoare, precum și să 
recurgă la experți externi. În momentul 
pregătirii și al elaborării actelor delegate, 
Comisia trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

pregătirii și al elaborării actelor delegate, 
Comisia va garanta transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura coerența și 
eficacitatea acțiunilor prevăzute în 
prezentul regulament, precum și buna lor 
gestionare și utilizarea eficace a finanțării 
din partea Uniunii, ar trebui să i se delege 
Comisiei puterea de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește condițiile specifice de 
vizibilitate a mărcilor și mențiunea privind 
originea produselor, criteriile de 
eligibilitate a entităților care formulează 
propuneri, condițiile privind procedura 
concurențială pentru organismele 
însărcinate cu punerea în aplicare, precum 
și condițiile pe baza cărora entitatea care 
formulează propuneri poate fi autorizată să 
execute ea însăși anumite părți ale 
programului și, în fine, condițiile specifice 
de eligibilitate a costurilor acțiunilor de 
informare și de promovare pentru 
programele simple. Este foarte important 

(18) Pentru a asigura coerența și 
eficacitatea acțiunilor prevăzute în 
prezentul regulament, precum și buna lor 
gestionare și utilizarea eficace a finanțării 
din partea Uniunii, ar trebui să i se delege 
Comisiei puterea de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește condițiile specifice de 
vizibilitate a mărcilor și mențiunea privind 
originea produselor, criteriile de 
eligibilitate a entităților care formulează 
propuneri, condițiile privind procedura 
concurențială pentru organismele 
responsabile cu punerea în aplicare, 
precum și condițiile pe baza cărora 
entitatea care formulează propuneri poate fi 
autorizată să execute ea însăși anumite 
părți ale programului și ale programelor de 
lucru de stabilire a unor priorități 
strategice și, în fine, condițiile specifice de 
eligibilitate a costurilor acțiunilor de 
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ca, pe durata lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări 
corespunzătoare, precum și să recurgă la 
experți externi. În momentul pregătirii și al 
elaborării actelor delegate, Comisia trebuie 
să garanteze transmiterea simultană, 
promptă și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

informare și de promovare pentru 
programele simple. Este foarte important 
ca, pe durata lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări 
corespunzătoare, precum și să recurgă la 
experți externi. În momentul pregătirii și al 
elaborării actelor delegate, Comisia va 
garanta transmiterea simultană, promptă și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 100
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura coerența și 
eficacitatea acțiunilor prevăzute în 
prezentul regulament, precum și buna lor 
gestionare și utilizarea eficace a finanțării 
din partea Uniunii, ar trebui să i se delege 
Comisiei puterea de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește condițiile specifice de 
vizibilitate a mărcilor și mențiunea privind 
originea produselor, criteriile de 
eligibilitate a entităților care formulează 
propuneri, condițiile privind procedura 
concurențială pentru organismele 
însărcinate cu punerea în aplicare, precum 
și condițiile pe baza cărora entitatea care 
formulează propuneri poate fi autorizată să 
execute ea însăși anumite părți ale 
programului și, în fine, condițiile specifice 
de eligibilitate a costurilor acțiunilor de 
informare și de promovare pentru 
programele simple. Este foarte important 
ca, pe durata lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări 
corespunzătoare, precum și să recurgă la 
experți externi. În momentul pregătirii și al 

(18) Pentru a asigura coerența și 
eficacitatea acțiunilor prevăzute în 
prezentul regulament, precum și buna lor 
gestionare și utilizarea eficace a finanțării 
din partea Uniunii, ar trebui să i se delege 
Comisiei puterea de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește condițiile specifice de 
vizibilitate a mărcilor și mențiunea privind 
originea produselor, criteriile de 
eligibilitate a entităților care formulează 
propuneri, condițiile privind procedura 
concurențială pentru organismele 
responsabile cu punerea în aplicare, 
precum și condițiile pe baza cărora 
entitatea care formulează propuneri poate fi 
autorizată să execute ea însăși anumite 
părți ale programului și, în fine, condițiile 
specifice de eligibilitate a costurilor 
acțiunilor de informare și de promovare 
pentru programele simple. Este foarte 
important ca, pe durata lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia, inclusiv statele 
membre, printre altele, să desfășoare 
consultări corespunzătoare, precum și să 
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elaborării actelor delegate, Comisia trebuie 
să garanteze transmiterea simultană, 
promptă și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

recurgă la experți externi. În momentul 
pregătirii și al elaborării actelor delegate, 
Comisia va garanta transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

Or. pt

Amendamentul 101
James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura coerența și 
eficacitatea acțiunilor prevăzute în 
prezentul regulament, precum și buna lor 
gestionare și utilizarea eficace a finanțării 
din partea Uniunii, ar trebui să i se delege 
Comisiei puterea de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește condițiile specifice de 
vizibilitate a mărcilor și mențiunea privind 
originea produselor, criteriile de 
eligibilitate a entităților care formulează 
propuneri, condițiile privind procedura 
concurențială pentru organismele 
însărcinate cu punerea în aplicare, precum 
și condițiile pe baza cărora entitatea care 
formulează propuneri poate fi autorizată să 
execute ea însăși anumite părți ale 
programului și, în fine, condițiile specifice 
de eligibilitate a costurilor acțiunilor de 
informare și de promovare pentru 
programele simple. Este foarte important 
ca, pe durata lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări 
corespunzătoare, precum și să recurgă la 
experți externi. În momentul pregătirii și al 
elaborării actelor delegate, Comisia trebuie 
să garanteze transmiterea simultană, 
promptă și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 

(18) Pentru a asigura coerența și 
eficacitatea acțiunilor prevăzute în 
prezentul regulament, precum și buna lor 
gestionare și utilizarea eficace a finanțării 
din partea Uniunii, ar trebui să i se delege 
Comisiei puterea de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește condițiile specifice de 
vizibilitate a mărcilor și mențiunea privind 
originea produselor, criteriile de 
eligibilitate a entităților care formulează 
propuneri, condițiile privind procedura 
concurențială pentru organismele 
responsabile cu punerea în aplicare, 
precum și condițiile pe baza cărora 
entitatea care formulează propuneri poate fi 
autorizată să execute ea însăși anumite 
părți ale programului și, în fine, condițiile 
specifice de eligibilitate a costurilor 
acțiunilor de informare și de promovare 
pentru programele simple. Este foarte 
important ca, pe durata lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări corespunzătoare, precum și să 
recurgă la experți externi și la experți din 
statul membru. În momentul pregătirii și al 
elaborării actelor delegate, Comisia va 
garanta transmiterea simultană, promptă și 
adecvată a documentelor relevante către 
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către Consiliu. Parlamentul European și către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 102
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a se facilita o tranziție fără 
probleme de la sistemul stabilit prin 
Regulamentul (CE) nr. 3/2008 la sistemul 
stabilit prin prezentul regulament, trebuie 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
stabilirea de dispoziții tranzitorii între 
dispozițiile Regulamentului (CE) 
nr. 3/2008 și cele din prezentul regulament.

(19) Pentru a se facilita o tranziție fără 
probleme de la sistemul stabilit prin 
Regulamentul (CE) nr. 3/2008 la sistemul 
stabilit prin prezentul regulament,
competențele de punere în aplicare sunt 
acordate Comisiei pentru a stabili
competența de a adopta acte în vederea 
stabilirii de dispoziții tranzitorii între 
dispozițiile Regulamentului (CE) 
nr. 3/2008 și cele din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 103
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a asigura condiții uniforme la 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să i se confere 
Comisiei competențele de executare în 
vederea adoptării actelor de punere în 
aplicare a programului de lucru care 
stabilește prioritățile strategice, selecția 
programelor simple, modalitățile de punere 
în aplicare, de monitorizare și de control al 
programelor simple, normele privind 
încheierea de contracte privind punerea în 

(20) Pentru a asigura condiții uniforme la 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să i se confere 
Comisiei competențele de executare în 
vederea adoptării actelor de punere în 
aplicare a programului de lucru care 
stabilește prioritățile strategice, selecția 
programelor simple, modalitățile de punere 
în aplicare, de monitorizare și de control al 
programelor simple, normele privind 
încheierea de contracte privind punerea în 
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aplicare a programelor simple selecționate 
în temeiul prezentului regulament, precum 
și cadrul comun pentru evaluarea 
impactului programelor. Aceste 
competențe ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului17.

aplicare a programelor simple selecționate 
în temeiul prezentului regulament,
condițiile specifice ale indicării originii 
produsului, criteriile de determinare a 
eligibilității organizațiilor care 
formulează propuneri, condițiile de 
reglementare a unor licitații competitive 
între organizațiile de punere în aplicare, 
condițiile specifice de determinare a 
eligibilității dispoziției privind costurile 
acțiunilor de informare și de promovare a 
programelor, precum și cadrul comun 
pentru evaluarea impactului programelor.
Aceste competențe ar trebui să fie 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului17.

__________________ __________________
17 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

17 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a asigura condiții uniforme la 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să i se confere 
Comisiei competențele de executare în 
vederea adoptării actelor de punere în 
aplicare a programului de lucru care 
stabilește prioritățile strategice, selecția 
programelor simple, modalitățile de punere 

(20) Pentru a asigura condiții uniforme la 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să i se confere 
Comisiei competențele de executare în 
vederea adoptării actelor de punere în 
aplicare, selecția programelor simple, 
modalitățile de punere în aplicare, de 
monitorizare și de control al programelor 



PE529.733v01-00 40/153 AM\1019268RO.doc

RO

în aplicare, de monitorizare și de control al 
programelor simple, normele privind 
încheierea de contracte privind punerea în 
aplicare a programelor simple selecționate 
în temeiul prezentului regulament, precum 
și cadrul comun pentru evaluarea 
impactului programelor. Aceste 
competențe ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului17.

simple, normele privind încheierea de 
contracte privind punerea în aplicare a 
programelor simple selecționate în temeiul 
prezentului regulament, precum și cadrul 
comun pentru evaluarea impactului 
programelor. Aceste competențe ar trebui 
să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului17.

__________________ __________________
17 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

17 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 105
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a asigura condiții uniforme la 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să i se confere 
Comisiei competențele de executare în 
vederea adoptării actelor de punere în 
aplicare a programului de lucru care 
stabilește prioritățile strategice, selecția 
programelor simple, modalitățile de punere 
în aplicare, de monitorizare și de control al 
programelor simple, normele privind 
încheierea de contracte privind punerea în 
aplicare a programelor simple selecționate 
în temeiul prezentului regulament, precum 
și cadrul comun pentru evaluarea 

(20) Pentru a asigura condiții uniforme la 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să i se confere 
Comisiei competențele de executare în 
vederea adoptării actelor de punere în 
aplicare a programului de lucru care 
stabilește prioritățile strategice, pe baza 
informațiilor furnizate de statele membre,
selecția programelor simple, modalitățile 
de punere în aplicare, de monitorizare și de 
control al programelor simple, normele 
privind încheierea de contracte privind 
punerea în aplicare a programelor simple 
selecționate în temeiul prezentului 
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impactului programelor. Aceste 
competențe ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului17.

regulament, precum și cadrul comun pentru 
evaluarea impactului programelor. Aceste 
competențe ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului17.

__________________ __________________
17 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie, (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

17 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie, (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. pt

Amendamentul 106
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile de informare și de promovare a 
produselor agricole și a anumitor produse 
alimentare pe bază de produse agricole,
(denumite în continuare „acțiuni de 
informare și de promovare”), realizate pe 
piața internă sau în țări terțe, pot fi 
finanțate de la bugetul Uniuni, în totalitate 
sau parțial, în condițiile prevăzute prin
prezentul regulament.

Acțiunile de informare și de promovare a 
produselor agricole și a anumitor produse 
alimentare pe bază de produse agricole,
(denumite în continuare „acțiuni de 
informare și de promovare”), ar trebui să 
primească aceeași atenție, indiferent dacă 
sunt realizate pe piața internă, la nivel 
european, regional sau local sau în țări 
terțe, inclusiv extinderea pieței mondiale, 
și pot fi finanțate de la bugetul Uniuni, în 
totalitate sau parțial, în condițiile prevăzute 
în prezentul regulament.

Or. pt

Amendamentul 107
Sandra Kalniete
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile de informare și de promovare a 
produselor agricole și a anumitor produse 
alimentare pe bază de produse agricole,
(denumite în continuare „acțiuni de 
informare și de promovare”), realizate pe 
piața internă sau în țări terțe, pot fi 
finanțate de la bugetul Uniuni, în totalitate 
sau parțial, în condițiile prevăzute prin
prezentul regulament.

Acțiunile de informare și de promovare a 
produselor agricole și a produselor 
prelucrate pe bază de produse agricole,
(denumite în continuare „acțiuni de 
informare și de promovare”), realizate pe 
piața internă sau în țări terțe, pot fi 
finanțate de la bugetul Uniuni, în totalitate 
sau parțial, în condițiile prevăzute în
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a

Obiectivele

Programul de lucru prevăzut la articolul 8 
are în vedere următoarele obiective:

(a) creșterea cotei de piață a produselor 
Uniunii și deschiderea de piețe noi, 
acordându-se o atenție deosebită piețelor 
cu cel mai mare potențial de creștere;

(b) îmbunătățirea competitivității și a 
vizibilității produselor Uniunii, atât în 
Uniune, cât și în afara sa, în special în 
cazul celor mai vulnerabile produse la 
globalizarea comerțului internațional;

(c) furnizarea de informații 
consumatorilor privind standardele 
ridicate pe care trebuie să le respecte 
produsele Uniunii ca urmare a aplicării 
politicii agricole comune (PAC), 
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acordându-se o atenție deosebită 
siguranței alimentelor, autenticității, 
aspectelor nutriționale și de sănătate, 
bunăstării sociale și respectării mediului 
înconjurător;

(d) sensibilizarea și recunoașterea 
sistemelor europene de calitate (IGP, 
DOP, STG, organic);

Or. en

Justificare

Obiectivele politicii de promovare trebuie să fie clar delimitate și incluse în actul de bază.

Amendamentul 109
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a

Obiective

Programul de lucru menționat la 
articolul 8 are în vedere următoarele 
obiective:

(a) creșterea cotei de piață a produselor 
agricole ale Uniunii, acordându-se o 
atenție deosebită piețelor cu cel mai mare 
potențial de dezvoltare;
(b) restabilirea condițiilor normale de 
piață în cazul unor perturbări grave, 
pierderea încrederii de către consumatori 
și probleme specifice;

(c) îmbunătățirea competitivității și a 
vizibilității produselor agricole ale 
Uniunii, atât în Uniune, cât și în afara sa, 
în special în cazul celor mai vulnerabile 
produse la globalizarea comerțului 
internațional;
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(d) informarea consumatorului cu privire 
la standardele ridicate pe care trebuie să 
le respecte produsele agricole din Uniune 
ca urmare a aplicării politicii agricole 
comune (PAC).

Or. pl

Justificare

Conținutul programului de lucru ar trebui definit cu multe detalii, asigurând faptul că 
fermierii și producătorii alimentari din UE se pot bucura de beneficiile datorate acestora, 
respectând standardele de calitate și de siguranță alimentară în fața concurenței tot mai mari 
de pe piețele agricole. Este, de asemenea, necesar să se asigure că sprijinul UE pentru 
acțiunile de informare și de promovare este acordat doar în cazul produselor agricole care 
sunt în întregime de origine europeană. 

Amendamentul 110
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a

Obiective

Programul de lucru prevăzut la articolul 8 
are în vedere următoarele obiective:

(a) creșterea cotelor de piață ale 
producției Uniunii, cu o atenție deosebită 
acordată piețelor care prezintă cel mai 
mare potențial de creștere;

(b) îmbunătățirea competitivității și a 
vizibilității producțiilor Uniunii, atât în 
interiorul, cât și în afara UE, în special a 
celor mai vulnerabile în raport cu 
globalizarea comerțului internațional;

(c) informarea consumatorului cu privire 
la standardele ridicate impuse 
producțiilor din Uniune ca urmare a 
aplicării politicii agricole comune (PAC).
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Or. it

Amendamentul 111
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiuni pe piața internă Acțiuni pe piața internă și în țări terțe

Or. en

Justificare

Pentru a obține un echilibru mai bun al politicii de promovare, acțiuni de promovare ar 
trebui să fie disponibile atât pe piața internă, cât și în țările terțe.

Amendamentul 112
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiuni pe piața internă Acțiuni pe piața internă și în țări terțe

Or. en

Amendamentul 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiuni pe piața internă Acțiuni pe piața internă și în țări terțe
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Or. en

Amendamentul 114
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Articolul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile eligibile pe piața internă sunt 
următoarele:

Acțiunile eligibile sunt următoarele:

Or. en

Amendamentul 115
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile eligibile pe piața internă sunt 
următoarele:

Acțiunile eligibile pe piața internă și în 
țările terțe sunt următoarele:

Or. en

Justificare

Pentru a obține un echilibru mai bun al politicii de promovare, acțiuni de promovare ar 
trebui să fie disponibile atât pe piața internă, cât și în țările terțe.

Amendamentul 116
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunile de informare care vizează (a) acțiunile de informare care vizează 
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sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punct de vedere al 
siguranței alimentelor, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 
mediului;

sublinierea caracteristicilor agricole și ale 
produselor alimentare, inclusiv 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punctul de vedere al 
siguranței alimentelor, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 
mediului;

Or. en

Justificare

Pentru a obține un echilibru mai bun al politicii de promovare, acțiuni de promovare ar 
trebui să fie disponibile atât pe piața internă, cât și în țările terțe.

Amendamentul 117
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punct de vedere al 
siguranței alimentelor, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 
mediului;

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă –
„modelul european de producție”, în 
Uniune, în special din punctul de vedere al 
metodelor de producție, al originilor 
geografice, al contextelor sau tradițiilor 
culturale specifice, al siguranței 
alimentelor, al autenticității, al posibilității 
de identificare a originii produselor, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
condițiilor de lucru, al bunăstării 
animalelor sau al respectării mediului;

Or. pt

Amendamentul 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punct de vedere al 
siguranței alimentelor, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 
mediului;

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punctul de vedere al 
siguranței alimentelor, al trasabilității, al 
transparenței lanțului de aprovizionare cu 
alimente, al autenticității, al tradițiilor 
gastronomice, al aspectelor nutriționale și 
sanitare, al bunăstării animalelor sau al 
respectării mediului;

Or. fi

Justificare

Lista acțiunilor de informare ar trebui să fie lungă și cuprinzătoare. Trasabilitatea și 
transparența lanțului de aprovizionare cu alimente sunt elemente esențiale din lanțul 
alimentar. Aceste acțiuni sunt, de asemenea, importante ca mijloc de promovare a încrederii 
consumatorilor.

Amendamentul 119
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punct de vedere al 
siguranței alimentelor, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 
mediului;

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punctul de vedere al 
siguranței alimentelor, al trasabilității, al 
sistemului de etichetare al UE, al 
autenticității, al istoriei, al aspectelor 
nutriționale și sanitare, al bunăstării 
animalelor, al sustenabilității, al
respectării mediului sau al altor standarde 
de producție;
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Or. en

Amendamentul 120
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punct de vedere al 
siguranței alimentelor, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 
mediului;

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punctul de vedere al 
siguranței alimentelor, al calității ridicate 
garantate, al trasabilității, al 
sustenabilității, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 
mediului;

Or. en

Amendamentul 121
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punct de vedere al 
siguranței alimentelor, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 
mediului;

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punctul de vedere al 
siguranței alimentelor, al trasabilității, al 
sustenabilității, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 
mediului;

Or. en
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Justificare

Sistemele de trasabilitate alimentară foarte dezvoltate sunt caracteristici-cheie ale 
modalităților de producție agricolă din statele membre ale Uniunii Europene. Mai mult, 
sustenabilitatea alimentelor pe care le producem este un domeniu de importanță și 
preocupare tot mai mare atât pentru producători, cât și pentru consumatori. În acest context, 
este important să facă referire la acestea în mod explicit în regulamentul de bază astfel încât 
să se ofere claritate și certitudine legislatorilor și organizațiilor care formulează propuneri.

Amendamentul 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punct de vedere al 
siguranței alimentelor, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 
mediului;

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punctul de vedere al 
siguranței alimentelor, al trasabilității, al 
sustenabilității, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 
mediului;

Or. en

Amendamentul 123
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punct de vedere al 
siguranței alimentelor, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 

(a) acțiunile de informare și de promovare
care vizează sublinierea caracterului 
specific al modalităților de producție
agroalimentară în Uniune, în special din 
punctul de vedere al siguranței 
alimentelor, al autenticității, al aspectelor 
nutriționale și sanitare, al bunăstării 
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mediului; animalelor sau al respectării mediului;

Or. es

Amendamentul 124
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comise Amendamentul

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracterului specific al 
modalităților de producție agricolă în 
Uniune, în special din punct de vedere al 
siguranței alimentelor, al autenticității, al 
aspectelor nutriționale și sanitare, al 
bunăstării animalelor sau al respectării 
mediului;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiunile de informare pe temele 
menționate la articolul 5 alineatul (4).

(b) acțiunile de informare care vizează 
evidențierea caracteristicilor produselor 
agricole și alimentare și pe temele 
menționate la articolul 5 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 126
Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiunile de informare și de 
promovare pentru produsele agricole de 
înaltă calitate din regiunile 
ultraperiferice;

Or. pt

Amendamentul 127
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiunile de promovare care vizează 
stimularea vânzărilor de produse agricole 
și alimentare din producția locală și 
regională europeană, precum și 
sublinierea caracteristicilor specifice ale 
metodelor de producție agricolă din 
Uniune – „model european de producție”; 
acțiunile de promovare ar trebui să fie 
realizate pentru a promova potențialul 
agriculturii locale și al distribuției pe 
distanțe scurte.

Or. pt

Amendamentul 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiunile de promovare care au ca 
scop creșterea vânzărilor de produse 
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agricole și alimentare originare din UE.

Or. pl

Justificare

În conformitate cu amendamentele depuse la articolele 2 și 4.

Amendamentul 129
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiunile de promovare care au ca 
scop creșterea vânzărilor de produse 
agricole și alimentare originare din UE;

Or. en

Justificare

Pentru a obține un echilibru mai bun al politicii de promovare, acțiuni de promovare ar 
trebui să fie disponibile atât pe piața internă, cât și în țările terțe.

Amendamentul 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiunile de promovare care au ca 
scop creșterea vânzărilor de produse 
agricole și alimentare originare din UE;

Or. en
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Amendamentul 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiunile de promovare care au ca 
scop creșterea vânzărilor de produse 
agricole și alimentare originare din UE.

Or. it

Amendamentul 132
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiunile de promovare care au ca 
scop creșterea vânzărilor de produse 
agricole și alimentare originare din UE.

Or. it

Justificare

Acțiunile de promovare și de informare nu aduc atingere liberei concurențe între 
întreprinderile europene într-o mai mare măsură decât alte forme de sprijin prevăzute de 
legislația UE în favoarea întreprinderilor agricole. Promovarea trebuie să fie admisibilă pe 
piața internă, pentru că este necesar să se consolideze în continuare cunoașterea și prezența 
pe piața internă a produselor Uniunii, având în vedere presiunea concurențială în creștere a 
produselor extraeuropene.

Amendamentul 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiunile de garantare a protecției și 
autenticității denumirii de origine 
protejate, a indicației geografice protejate 
și a specialităților tradiționale garantate;

Or. en

Justificare

Pentru a combate falsificarea, ar fi necesar să se prevadă fonduri UE pentru a ajuta grupuri 
de producători și procesatori care realizează sarcinile prevăzute de articolul 45 alineatele (a) 
și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității 
produselor agricole și alimentare.

Amendamentul 134
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiuni care vizează punerea în 
aplicare a măsurilor prevăzute la 
articolul 45 literele (a) și (b) din 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 privind 
sistemele din domeniul calității 
produselor agricole și alimentare.

Or. it

Amendamentul 135
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiunile de informare care vizează 
evidențierea caracteristicilor produselor 
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agricole și prelucrate pe bază de produse 
agricole;

Or. en

Amendamentul 136
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) acțiunile de promovare care vizează 
creșterea vânzărilor de produse agricole și 
alimentare din regiunile ultraperiferice, 
ținând seama de constrângerile care îi 
afectează în ceea ce privește accesul la 
piață, cu condiția ca produselor de 
promovat să nu asigure un avantaj 
competitiv față de produsele continentale.

Or. pt

Amendamentul 137
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) acțiunile de promovare care au ca 
scop creșterea vânzărilor de produse 
agricole și alimentare originare din UE.

Or. it

Amendamentul 138
Sandra Kalniete
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) acțiunile de informare care vizează 
creșterea vânzărilor de produse agricole și 
prelucrate pe bază de produse agricole din 
UE.

Or. en

Amendamentul 139
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) acțiunile de informare și de 
promovare a produselor agricole și a 
anumitor produse alimentare bazate pe 
produse agricole în cadrul unui lanț scurt 
de aprovizionare, scopul fiind acela de a 
favoriza piețele locale și producția locală.

Or. pt

Amendamentul 140
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 eliminat

Acțiuni în țări terțe

Acțiunile eligibile în țări terțe sunt 
următoarele:

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracteristicilor produselor 
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agricole și alimentare și pe temele 
menționate la articolul 5 alineatul (4);

(b) acțiunile de promovare care au ca 
scop creșterea vânzărilor de produse 
agricole și alimentare originare din UE.

Or. en

Justificare

Pentru a obține un echilibru mai bun al politicii de promovare, acțiuni de promovare ar 
trebui să fie disponibile atât pe piața internă, cât și în țările terțe. Prin urmare, articolul 3 
fuzionează cu articolul 2.

Amendamentul 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 eliminat

Acțiuni în țări terțe

Acțiunile eligibile în țări terțe sunt 
următoarele:

(a) acțiunile de informare care vizează 
sublinierea caracteristicilor produselor 
agricole și alimentare și pe temele 
menționate la articolul 5 alineatul (4);

(b) acțiunile de promovare care au ca 
scop creșterea vânzărilor de produse 
agricole și alimentare originare din UE.

Or. en

Amendamentul 142
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera (a)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acțiunile de informare care vizează
sublinierea caracteristicilor produselor 
agricole și alimentare și pe temele 
menționate la articolul 5 alineatul (4);

(a) acțiunile de informare și de promovare
care vizează caracteristicile specifice ale 
modalităților de producție agricolă din 
Uniune, în special în ceea ce privește 
siguranța alimentară, trasabilitatea, 
sistemele de etichetare ale UE, 
autenticitatea, istoricul, aspectele 
nutriționale și de sănătate, bunăstarea 
animalelor, sustenabilitatea, respectarea 
mediului sau alte standarde de producție 
și pe temele menționate la articolul 5 
alineatul (4);

Or. en

Amendamentul 143
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comise Amendamentul

(aa) acțiunile care permit îmbunătățirea 
protecției produselor care decurg din 
sistemele de calitate prevăzute la 
articolul 5 alineatul (4) litera (a);

Or. fr

Amendamentul 144
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiunile de informare și de 
promovare a produselor agricole de înaltă 
calitate din regiunile ultraperiferice; 
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Or. pt

Amendamentul 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acțiunile de informare și de promovare 
nu sunt orientate în funcție de mărcile 
comerciale. Cu toate acestea, mărcile de 
produse pot fi vizibile cu ocazia 
demonstrațiilor sau degustărilor de produse 
și prin materialul de informare și de 
promovare în condiții specifice care vor fi 
adoptate în temeiul articolului 6 litera (a).

(1) Acțiunile de informare și de promovare 
nu sunt orientate în funcție de mărcile 
comerciale. Cu toate acestea, mărcile de 
produse pot fi vizibile cu ocazia 
demonstrațiilor sau degustărilor de produse 
și prin materialul de informare și de 
promovare supus conformității cu 
următoarele condiții:

Or. de

Amendamentul 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mai multe mărci trebuie menționate;

Or. de

Amendamentul 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie indicată fiecare marcă a 
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membrilor organizației care formulează 
propuneri;

Or. de

Amendamentul 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fiecare marcă trebuie să fie vizibilă în 
aceeași măsură și

Or. de

Amendamentul 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prezentarea grafică a mărcii trebuie să 
utilizeze un format mai mic decât mesajul 
acțiunii.

Or. de

Amendamentul 150
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acțiunile de informare nu incită la 
consumul unui produs pe motivul originii 

(2) Originea produselor poate fi vizibilă 
prin materialul de informare și de 
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sale. Cu toate acestea, originea produselor 
poate fi vizibilă prin materialul de 
informare și de promovare în condiții 
specifice care vor fi adoptate în temeiul 
articolului 6 litera (b).

promovare în condiții specifice care vor fi 
adoptate în temeiul articolului 6 litera (b).

Or. pt

Amendamentul 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acțiunile de informare nu incită la 
consumul unui produs pe motivul originii 
sale. Cu toate acestea, originea produselor 
poate fi vizibilă prin materialul de 
informare și de promovare în condiții
specifice care vor fi adoptate în temeiul 
articolului 6 litera (b).

(2) Acțiunile de informare nu incită la 
consumul unui produs pe motivul originii 
sale. Cu toate acestea, originea produselor 
poate fi vizibilă prin materialul de 
informare și de promovare în următoarele
condiții:

Or. de

Amendamentul 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acțiunile de informare nu incită la 
consumul unui produs pe motivul originii 
sale. Cu toate acestea, originea produselor 
poate fi vizibilă prin materialul de 
informare și de promovare în condiții
specifice care vor fi adoptate în temeiul 
articolului 6 litera (b).

(2) Acțiunile de informare nu incită la 
consumul unui produs pe motivul originii 
sale. Cu toate acestea, originea produselor 
poate fi vizibilă prin materialul de 
informare și de promovare în condițiile 
specifice menționate la articolul 5a.

Or. en
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Justificare

Normele privind menționarea originii produselor constituie un element esențial, care ar 
trebui să fie stipulat la nivelul regulamentului Parlamentului European și al Consiliului.

Amendamentul 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul produselor înregistrate în 
temeiul Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2011, în forma protejată;

Or. de

Amendamentul 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul acțiunilor pentru piața 
internă, originea poate fi prezentată într-
un format grafic mai mic decât 
informațiile europene și 

Or. de

Amendamentul 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul acțiunilor pentru piețele din 
țările terțe, originea poate fi prezentată cu 
aceeași dimensiune a caracterelor ca și 
informațiile europene.

Or. de

Amendamentul 156
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Produsele a căror utilizare (în special 
dacă este frecventă) poate afecta 
sănătatea publică sunt excluse din 
finanțarea completă sau parțială a 
acțiunilor de informare și de promovare 
în temeiul prezentului regulament.

Or. nl

Amendamentul 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) cu excepția
produselor de pescuit și de acvacultură 
enumerate în anexa I la regulamentul 
(UE) nr. [COM(2011)416] al 
Parlamentului European și al 
Consiliului19 și a tutunului;

(a) bumbacul și produsele agricole 
enumerate în lista cuprinsă în anexa I la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (denumit în continuare
„tratatul”), cu excepția tutunului;
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__________________ __________________
19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

Or. es

Justificare

Chiar dacă nu este menționat în anexa I la TFUE, bumbacul este un produs agricol care nu 
trebuie să fie exclus din sfera de aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul 158
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) cu excepția
produselor de pescuit și de acvacultură 
enumerate în anexa I la regulamentul 
(UE) nr. [COM(2011)416] al 
Parlamentului European și al 
Consiliului19 și a tutunului;

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”), cu excepția 
tutunului;

__________________ __________________
19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

Or. it

Justificare

Măsurile de promovare prevăzute pentru sectorul pescuitului în programele comunitare 
dedicate finanțează acțiuni individuale de informare și de promovare care nu pot fi asimilate 
misiunilor comerciale și de informare propuse de cele mai structurate entități prevăzute în 
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prezentul regulament. Având în vedere inclusiv criza care afectează sectorul, este necesar ca, 
printre produsele eligibile, să fie incluse produsele pescărești și de acvacultură.

Amendamentul 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) cu excepția
produselor de pescuit și de acvacultură 
enumerate în anexa I la regulamentul 
(UE) nr. [COM(2011)416] al 
Parlamentului European și al 
Consiliului19 și a tutunului;

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”), cu excepția 
tutunului;

__________________ __________________
19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

Or. en

Justificare

Produsele pescărești și de acvacultură nu ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al 
regulamentului, întrucât peste 60 % din peștele consumat în UE se regăsește în produse 
importate. Prin urmare, este foarte important să se facă mai mult pentru a promova 
produsele autohtone și sustenabile atât în UE, cât și în afara ei.

Amendamentul 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) cu excepția 
produselor de pescuit și de acvacultură
enumerate în anexa I la regulamentul (UE) 
nr. [COM(2011)416] al Parlamentului 
European și al Consiliului19 și a tutunului;

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”), cu excepția 
produselor pescărești enumerate în anexa I 
la Regulamentul (UE) 
nr. [COM(2011)416] al Parlamentului 
European și al Consiliului19 și a tutunului;

__________________ __________________
19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

Or. pl

Justificare

Produselor agricole ar trebui să li se acorde un sprijin suplimentar, atât pe piața internă, cât 
și în țările terțe.

Amendamentul 161
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) cu excepția 
produselor de pescuit și de acvacultură 
enumerate în anexa I la regulamentul (UE) 
nr. [COM(2011)416] al Parlamentului 
European și al Consiliului19 și a tutunului;

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”), cu excepția 
produselor pescărești și de acvacultură 
enumerate în anexa I la Regulamentul
(UE) nr. [COM(2011)416] al 
Parlamentului European și al Consiliului19, 
atunci când presupun exclusiv 
componenta produsului alimentar, și a 
tutunului;

__________________ __________________
19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 



PE529.733v01-00 68/153 AM\1019268RO.doc

RO

din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

Or. es

Amendamentul 162
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) cu excepția 
produselor de pescuit și de acvacultură 
enumerate în anexa I la regulamentul (UE) 
nr. [COM(2011)416] al Parlamentului 
European și al Consiliului19 și a tutunului;

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) și peștele conservat,
cu excepția produselor pescărești și de 
acvacultură enumerate în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
al Parlamentului European și al 
Consiliului19 și a tutunului;

__________________ __________________
19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

Or. pt

Amendamentul 163
Francesca Barracciu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) cu excepția 

(a) produsele agricole de origine 
comunitară enumerate în lista cuprinsă în 
anexa I la Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (denumit în continuare 
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produselor de pescuit și de acvacultură 
enumerate în anexa I la regulamentul (UE) 
nr. [COM(2011)416] al Parlamentului 
European și al Consiliului19 și a tutunului;

„tratatul”) cu excepția produselor de 
pescuit și de acvacultură enumerate în 
anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. [COM(2011)416] al Parlamentului 
European și al Consiliului19 și a tutunului;

__________________ __________________
19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

Or. it

Justificare

În conformitate cu cele menționate în considerentul (2) și la articolul 8 din propunere, 
„acțiunile de informare și de promovare contribuie la consolidarea competitivității 
agriculturii europene”, este necesar să se focalizeze acțiunile de promovare și sprijinul lor 
financiar privind produsele de origine comunitară.

Amendamentul 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) cu excepția 
produselor de pescuit și de acvacultură 
enumerate în anexa I la regulamentul (UE) 
nr. [COM(2011)416] al Parlamentului 
European și al Consiliului19 și a tutunului;

(a) produsele agricole de origine 
comunitară enumerate în lista cuprinsă în 
anexa I la Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (denumit în continuare 
„tratatul”) cu excepția produselor de 
pescuit și de acvacultură enumerate în 
anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. [COM(2011)416] al Parlamentului 
European și al Consiliului19 și a tutunului;

__________________ __________________
19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...
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Or. it

Amendamentul 165
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”) cu excepția 
produselor de pescuit și de acvacultură 
enumerate în anexa I la regulamentul (UE) 
nr. [COM(2011)416] al Parlamentului 
European și al Consiliului19 și a tutunului;

(a) produsele agricole enumerate în lista 
cuprinsă în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (denumit în 
continuare „tratatul”), cu excepția 
produselor pescărești și de acvacultură 
enumerate în anexa I la Regulamentul
(UE) nr. [COM(2011)416] al 
Parlamentului European și al Consiliului19, 
a vinului, a băuturilor spirtoase și a 
tutunului;

__________________ __________________
19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] 
din...privind organizarea comună a piețelor 
în sectorul produselor pescărești și de 
acvacultură, JO …...

Or. en

Justificare

UE nu ar trebui să finanțeze promovarea alcoolului. Aceasta ar fi în neconcordanță cu 
activitățile UE în domeniul prevenirii consumului de alcool și în contradicție cu alte acțiuni 
politice realizate de UE, adică politica UE în domeniul sănătății publice, strategia UE 
privind alcoolul și angajamentele UE față de activitățile OMS (Strategia globală a OMS 
privind consumul de alcool).

Amendamentul 166
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comise Amendamentul

(aa) produsele agricole prelucrate care nu 
sune menționate în anexa I la tratat;

Or. fr

Amendamentul 167
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole enumerate la punctul I 
din anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului;

(b) produsele prelucrate pe bază de 
produse agricole;

Or. en

Amendamentul 168
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole enumerate la punctul I din 
anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului;

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole enumerate la punctul I din 
anexa I la Regulamentul (UE)
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului, cu condiția ca materiile 
prime agricole utilizate să fie produse în 
țara entității care formulează propuneri, 
în cazul unor programe simple, sau ca 
materii prime agricole să fie produse în 
țările entităților care formulează 
propuneri, în cazul unor programe 
multinaționale.
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Or. it

Justificare

În conformitate cu principiul exprimat în considerentul 2 și la articolul 8 din propunere, 
conform căruia „acțiunile de informare și de promovare contribuie la consolidarea 
competitivității agriculturii europene”, este necesar să se evite promovarea unor produse 
prelucrate obținute din materii prime necomunitare.

Amendamentul 169
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole enumerate la punctul I din 
anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului;

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole enumerate la punctul I din 
anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului, indiferent dacă aceste 
produse au sau nu în mod specific o 
denumire geografică protejată;

Or. en

Amendamentul 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comise Amendamentul

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole enumerate la punctul I 
din anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului;

(b) produsele agricole și produsele 
alimentare enumerate în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
sau care intră sub incidența 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007;

Or. fr
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Justificare

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012 Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n°834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.

Amendamentul 171
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole enumerate la punctul I din 
anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 172
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole enumerate la punctul I din 
anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului;

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole din Uniune enumerate la 
punctul I din anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului și tutunul;

Or. pl



PE529.733v01-00 74/153 AM\1019268RO.doc

RO

Justificare

Lista produselor eligibile pentru sistemul de promovare european ar trebui să includă doar 
produsele fabricate în UE, astfel încât să se asigure că fermierii și producătorii europeni 
obțin beneficii corespunzătoare de pe urma eforturilor lor. Bumbacul este un produs agricol 
și, prin urmare, ar trebui să fie, de asemenea, eligibil pentru sprijin.

Amendamentul 173
Francesca Barracciu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole enumerate la punctul I din 
anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului;

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole de origine comunitară
enumerate la punctul I din anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului;

Or. it

Justificare

În conformitate cu cele menționate în considerentul (2) și la articolul 8 din propunere, 
„acțiunile de informare și de promovare contribuie la consolidarea competitivității 
agriculturii europene”, este necesar să se focalizeze acțiunile de promovare și sprijinul lor 
financiar privind produsele de origine comunitară.

Amendamentul 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole enumerate la punctul I din 
anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului;

(b) produsele alimentare pe bază de 
produse agricole de origine comunitară
enumerate la punctul I din anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului;
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Or. it

Amendamentul 175
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) produsele alimentare cu mențiunea 
de calitate facultativă în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului și al Consiliului;

Or. it

Amendamentul 176
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) băuturile spirtoase cu indicație 
geografică protejată în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 110/200820 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului;

eliminat

__________________

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

Or. fi
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Justificare

Având în vedere impactul major al băuturilor alcoolice asupra sănătății publice, UE nu ar 
trebui să sprijine comercializarea lor.

Amendamentul 177
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) băuturile spirtoase cu indicație 
geografică protejată în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului20;

eliminat

__________________
20 Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

Or. en

Justificare

UE nu ar trebui să finanțeze promovarea alcoolului. Aceasta ar fi în neconcordanță cu 
activitățile UE în domeniul prevenirii consumului de alcool și în contradicție cu alte acțiuni 
politice realizate de UE, adică politica UE în domeniul sănătății publice, strategia UE 
privind alcoolul și angajamentele UE față de activitățile OMS (Strategia globală a OMS 
privind consumul de alcool).

Amendamentul 178
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) băuturile spirtoase cu indicație 
geografică protejată în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului20;

(c) băuturile spirtoase în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului;

__________________ __________________
20 Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

20 Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

Or. pt

Amendamentul 179
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) produsele agricole de înaltă calitate 
din regiunile ultraperiferice.

Or. pt

Amendamentul 180
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) toate produsele alimentare organice;

Or. en
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Amendamentul 181
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) modurile de producție de calitate 
aprobate în baza legislației naționale de 
transpunere a Directivei 2009/128/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor.

Or. it

Amendamentul 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) vinul, astfel cum este prevăzut în 
partea II titlul II secțiunea 2 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului și al Consiliului.

Or. it

Amendamentul 183
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Vinul poate face obiectul acțiunilor de eliminat
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informare și de promovare, cu condiția ca 
alte produse menționate la alineatul (1) 
litera (a) sau (b) să facă, de asemenea, 
obiectul programului în cauză.

Or. fi

Justificare

Având în vedere impactul major al băuturilor alcoolice asupra sănătății publice, UE nu ar 
trebui să sprijine comercializarea lor.

Amendamentul 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Vinul poate face obiectul acțiunilor de 
informare și de promovare, cu condiția ca 
alte produse menționate la alineatul (1) 
litera (a) sau (b) să facă, de asemenea, 
obiectul programului în cauză.

eliminat

Or. es

Justificare

Vinul trebuie inclus, în general, în politica de promovare europeană, indiferent dacă este 
asociat sau nu cu alte produse agricole.

Amendamentul 185
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comise Amendamentul

(2) Vinul poate face obiectul acțiunilor de 
informare și de promovare, cu condiția ca 

eliminat
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alte produse menționate la alineatul (1) 
litera (a) sau (b) să facă, de asemenea, 
obiectul programului în cauză.

Or. fr

Amendamentul 186
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Vinul poate face obiectul acțiunilor de 
informare și de promovare, cu condiția ca 
alte produse menționate la alineatul (1) 
litera (a) sau (b) să facă, de asemenea, 
obiectul programului în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

UE nu ar trebui să finanțeze promovarea alcoolului. Aceasta ar fi în neconcordanță cu 
activitățile UE în domeniul prevenirii consumului de alcool și în contradicție cu alte acțiuni 
politice realizate de UE, adică politica UE în domeniul sănătății publice, strategia UE 
privind alcoolul și angajamentele UE față de activitățile OMS (Strategia globală a OMS 
privind consumul de alcool).

Amendamentul 187
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Vinul poate face obiectul acțiunilor de 
informare și de promovare, cu condiția ca 
alte produse menționate la alineatul (1) 
litera (a) sau (b) să facă, de asemenea, 
obiectul programului în cauză.

(2) Vinul poate face obiectul acțiunilor de 
informare și de promovare, cu condiția ca 
alte produse menționate la alineatul (1) 
litera (a) sau (b) să facă, de asemenea, 
obiectul programului în cauză și ca 
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programul să privească vinuri cu 
denumire de origine protejată și vinuri cu
indicație geografică.

Or. it

Justificare

Originea este un element care caracterizează într-o mare măsură calitatea și valoarea 
culturală și de piață a vinurilor europene.

Amendamentul 188
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește băuturile spirtoase 
menționate la alineatul (1) litera (c) și 
vinul, astfel cum este menționat la 
alineatul (2), acțiunile care vizează piața 
internă sunt limitate la informarea 
consumatorilor privind sistemele 
europene de calitate în ceea ce privește 
indicațiile geografice.

eliminat

Or. fi

Justificare

Având în vedere impactul major al băuturilor alcoolice asupra sănătății publice, UE nu ar 
trebui să sprijine comercializarea lor.

Amendamentul 189
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește băuturile spirtoase 
menționate la alineatul (1) litera (c) și 
vinul, astfel cum este menționat la 
alineatul (2), acțiunile care vizează piața 
internă sunt limitate la informarea 
consumatorilor privind sistemele 
europene de calitate în ceea ce privește 
indicațiile geografice.

eliminat

Or. en

Justificare

UE nu ar trebui să finanțeze promovarea alcoolului. Aceasta ar fi în neconcordanță cu 
activitățile UE în domeniul prevenirii consumului de alcool și în contradicție cu alte acțiuni 
politice realizate de UE, adică politica UE în domeniul sănătății publice, strategia UE 
privind alcoolul și angajamentele UE față de activitățile OMS (Strategia globală a OMS 
privind consumul de alcool).

Amendamentul 190
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comise Amendamentul

(3) În ceea ce privește băuturile spirtoase 
menționate la alineatul (1) litera (c) și 
vinul, astfel cum este menționat la 
alineatul (2), acțiunile care vizează piața 
internă sunt limitate la informarea 
consumatorilor privind sistemele europene 
de calitate în ceea ce privește indicațiile 
geografice.

(3) În ceea ce privește băuturile spirtoase 
menționate la alineatul (1) litera (c) și 
vinul, acțiunile care vizează piața internă 
sunt limitate la informarea consumatorilor 
privind sistemele europene de calitate în 
ceea ce privește indicațiile geografice.

Or. fr

Amendamentul 191
Giancarlo Scottà
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește băuturile spirtoase 
menționate la alineatul (1) litera (c) și 
vinul, astfel cum este menționat la 
alineatul (2), acțiunile care vizează piața 
internă sunt limitate la informarea 
consumatorilor privind sistemele europene 
de calitate în ceea ce privește indicațiile 
geografice.

(3) În ceea ce privește băuturile spirtoase 
menționate la alineatul (1) litera (c), 
acțiunile care vizează piața internă sunt 
limitate la informarea consumatorilor 
privind sistemele europene de calitate în 
ceea ce privește indicațiile geografice

Or. it

Amendamentul 192
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Temele prevăzute la articolul 2 litera 
(b) și la articolul 3 litera (a) sunt 
următoarele:

(4) Temele prevăzute la articolul 2 literele 
(b), (c) și (d) sunt următoarele.

Or. en

Amendamentul 193
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sistemele de calitate stabilite prin 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, prin 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 și la 
articolul 70 din Regulamentul (UE) 
XXX/20… al Parlamentului European și al 
Consiliului [din… de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 

(a) sistemele de calitate stabilite prin 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, inclusiv 
denumirile, simbolurile și mențiunile 
prevăzute la articolul 12 alineatele (4) și 
(5) din respectivul regulament, prin 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 și la 
articolul 70 din Regulamentul (UE) 
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agricole („Regulamentul privind OCP 
unică”) (COM(2011)626)];

XXX/20… al Parlamentului European și al 
Consiliului [din… de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor 
agricole („Regulamentul privind OCP 
unică”) (COM(2011)626)];

Or. it

Amendamentul 194
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) metoda de producție ecologică, astfel 
cum este definită prin Regulamentul (CE) 
nr. 834/200721 al Consiliului21;

(b) metoda de producție ecologică, astfel 
cum este definită prin Regulamentul (CE) 
nr. 834/200721 al Consiliului21, inclusiv 
logourile agriculturii ecologice naționale 
și din UE;

__________________ __________________
21 Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

21 Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

Or. en

Amendamentul 195
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sistemele de certificare voluntară 
pentru produsele agricole și alimentare 
care au fost recunoscute ca fiind în 
conformitate cu orientările Uniunii 
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privind cele mai bune practici pentru 
operarea sistemelor de certificare 
voluntară a produselor agricole și 
alimentare.

Or. de

Justificare

Pentru a promova conștientizarea calității alimentelor, este necesar ca standardele mai 
stricte ale UE să fie suplimentate cu criterii privind calitatea ridicată precum indicația 
geografică protejată/denumirea de origine protejată sau sisteme naționale de calitate 
comparabile. Dacă acestea au fost notificate UE, ele sunt în conformitate cu toate cerințele 
legale privind concurența și pot fi în aceeași măsură eligibile pentru programe de promovare.

Amendamentul 196
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sistemele de calitate voluntară în 
conformitate cu Comunicarea Comisiei 
intitulată „Orientările UE privind cele 
mai bune practici pentru sistemele de 
certificare voluntară a produselor 
agricole și alimentare” (2010/C 341/04).

Or. pl

Justificare

Sistemele de calitate voluntară sunt deschise tuturor participanților de la toate nivelurile 
lanțului de aprovizionare și sprijină valoarea adăugată a agriculturii europene.

Amendamentul 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sistemele de calitate comunitare sau 
naționale pentru produsele agricole 
enumerate în anexa I la tratat sau alte 
măsuri similare care asigură o garanție 
pentru calitatea ridicată și siguranța 
produselor alimentare.

Or. en

Justificare

Celelalte produse în afară de denumirea de origine protejată, indicația geografică protejată 
și specialitățile tradiționale garantate trebuie luate în considerare în sfera de aplicare a 
regulamentului. Sistemele de calitate naționale sau comunitare pentru produsele agricole ar 
trebui luate, de asemenea, în considerare în sfera de aplicare a regulamentului.

Amendamentul 198
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sistemele de calitate comunitare sau 
naționale pentru produsele agricole 
enumerate în anexa I la tratat;

Or. en

Amendamentul 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sistemele naționale de calitate pentru 
produsele agricole și produsele 
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alimentare.

Or. en

Justificare

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Amendamentul 200
George Lyon, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sistemele naționale de calitate pentru 
produsele agricole și produsele 
alimentare.

Or. en

Justificare

Sistemele de calitate naționale ar trebui incluse, cum este cazul în temeiul legislației 
existente, pentru a îndeplini obiectivele de sensibilizare cu privire la aspectele legate de 
standardele înalte, siguranța, sănătatea și bunăstarea animalelor pentru producția 
alimentară agricolă europeană.

Amendamentul 201
Sandra Kalniete
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sistemele naționale de calitate pentru 
produsele agricole și produsele 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 202
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în ceea ce privește programele din 
țări terțe, sistemele naționale de calitate;

Or. en

Amendamentul 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sistemele de calitate comunitare sau 
naționale pentru produsele agricole 
enumerate în anexa I la tratat.

Or. en

Amendamentul 204
Paolo De Castro
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sistemele de calitate menționate la 
articolul 16 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Or. it

Amendamentul 205
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) produsele din lanțul scurt și aflate în 
vânzare directă.

Or. it

Justificare

Trebuie încurajată vânzarea directă și dezvoltarea „lanțului scurt” prin acțiuni de 
promovare și de informare corespunzătoare, în special pe piața internă, pentru a se sprijini 
dezvoltarea întreprinderilor locale și a teritoriului, în conformitate cu cerințele 
consumatorilor.

Amendamentul 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) modurile de producție de calitate 
aprobate în baza legislației naționale de 
transpunere a Directivei 2009/128/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
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cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor.

Or. it

Amendamentul 207
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) în ceea ce privește programele din 
țările terțe, sistemele de calitate private 
care merg mai departe de cerințele legale 
stabilite de UE în ceea ce privește 
standardele de producție pentru siguranța 
alimentară, bunăstarea animalelor și 
sustenabilitate.

Or. en

Amendamentul 208
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) sistemele voluntare naționale de 
certificare în conformitate cu „Orientările 
UE privind cele mai bune practici pentru 
sistemele de certificare voluntară a 
produselor agricole și alimentare”.

Or. it

Justificare

Sistemele voluntare naționale de certificare sunt conforme cu obiectivul Uniunii de a crește 
calitatea producțiilor europene. Este strategic să se încurajeze acei producători care nu pot 
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adera la sisteme de calitate europene să investească totuși în creșterea calității propriului 
produs prin intermediul unor sisteme de certificare naționale cărora trebuie să le fie 
recunoscută, prin urmare, vizibilitatea, informarea și promovarea corespunzătoare.

Amendamentul 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) sistemele de calitate a produselor 
agricole și alimentare menționate la 
articolul 16 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Or. it

Amendamentul 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a

Originea produselor poate fi menționată 
în cea ce privește măsurile menționate la 
articolul 2 alineatul (1).

Comisia este împuternicită să adopte acte 
de punere în aplicare în conformitate cu 
articolul 24 privind condițiile specifice 
pentru indicarea originii produselor.

Or. en

Justificare

Normele privind menționarea originii produselor constituie un element esențial, care ar 
trebui să fie convenit la nivelul regulamentului Parlamentului European și al Consiliului.
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Amendamentul 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat

Competențe delegate

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 23 cu scopul de a prevedea:

(a) condițiile specifice de vizibilitate a 
mărcilor comerciale cu ocazia 
demonstrațiilor sau degustărilor de 
produse și prin materialul de informare și 
de promovare, astfel cum sunt menționate 
la articolul 4 alineatul (1);

(b) condițiile relative la mențiunea 
originii produselor astfel cum sunt 
menționate la articolul 4, alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 212
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențe delegate Competențe delegate și competențe de 
punere în aplicare

Or. en

Amendamentul 213
Béla Glattfelder
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile relative la mențiunea 
originii produselor astfel cum sunt 
menționate la articolul 4, alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile relative la mențiunea 
originii produselor astfel cum sunt 
menționate la articolul 4, alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Normele privind menționarea originii produselor constituie un element esențial, care ar 
trebui stipulat la nivelul regulamentului Parlamentului European și al Consiliului.

Amendamentul 215
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 24, Comisia 
este împuternicită prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare să adopte 
condițiile de indicare a originii 
produselor, astfel cum este menționat la 
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articolul 4 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 216
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) organizații intersectoriale, societăți 
private și IMM-uri din domeniul 
agroalimentar.

Or. ro

Amendamentul 217
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) grupurile menționate la articolul 3 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012: Grupurile trebuie să fie 
reprezentative pentru sistemul de calitate 
care face obiectul programului.

Or. it

Amendamentul 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizațiile care fac propuneri sunt, 
atunci când este posibil, reprezentative 
pentru sectorul relevant din unul sau mai 
multe state membre.

Or. en

Justificare

Organizațiile care răspund la o cerere de propuneri ar trebui, atunci când este posibil, să fie 
reprezentative pentru sector. La evaluarea criteriilor de eligibilitate, în cazul organizațiilor 
concurente, aceste criterii ar trebui luate în considerare.

Amendamentul 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizația care formulează propuneri ar 
trebui să reprezinte sectorul la nivel 
național sau european.

Programele propuse ar trebui să fie puse 
în aplicare pe o perioadă de timp de cel 
puțin un an și de cel mult trei ani și ar 
trebui să fie la o scară semnificativă, ceea 
ce înseamnă cel puțin la nivel național.

Or. de

Amendamentul 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acțiunile de informare și de promovare 
contribuie la consolidarea competitivității 
agriculturii europene, atât pe piața internă, 
cât și pe piețele din țări terțe. Obiectivele 
care trebuie realizate vor fi stabilite în 
cadrul programului de lucru, astfel cum 
este menționat la alineatul (2).

(1) Acțiunile de informare și de promovare 
contribuie la consolidarea competitivității 
agriculturii europene, atât pe piața internă, 
cât și pe piețele din țări terțe. Obiectivele 
care trebuie realizate vor fi stabilite în 
cadrul programului de lucru anual, astfel 
cum este menționat la alineatul (2) și trimis 
pentru informare Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta deschiderea procedurii, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să 
aibă oportunitatea de a discuta anual programul de lucru.

Amendamentul 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul unui act delegat, 
Comisia adoptă strategia de informare și 
promovare europeană, care definește 
prioritățile de pe piață, precum și 
produsele și comunicările.

Or. en

Justificare

Planul de lucru anual, în care Comisia va determina prioritățile pentru activitățile de 
informare și promovare, va fi un impediment în punerea în aplicare a acestor activități. 
Activitățile de informare și promovare ar trebui să se bazeze pe o strategie de informare și 
promovare pe termen lung, și nu doar pe planul de acțiune anual. 
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Amendamentul 222
George Lyon, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La elaborarea programului de lucru, 
Comisia ia în considerare opiniile statelor 
membre și solicită avizul statelor membre 
și al grupului consultativ menționate la 
articolul 25.

Or. en

Justificare

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing. Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

Amendamentul 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La fiecare doi ani, Comisia furnizează 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind punerea în aplicare a 
strategiei menționate la paragraful 
anterior.

Or. en
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Justificare

Având în vedere importanța politicii de promovare a produselor agroalimentare, Parlamentul 
European și Consiliul ar trebui informate cu regularitate cu privire la punerea în aplicare a 
strategiei europene de informare și de promovare.

Amendamentul 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul unui act 
de punere în aplicare, un program de 
lucru care stabilește obiectivele urmărite, 
prioritățile, rezultatele preconizate, 
modalitățile de punere în aplicare și suma 
totală a planului de finanțare. Acesta 
conține, de asemenea, principalele criterii 
de evaluare, o descriere a acțiunilor care 
urmează să fie finanțate, o indicare a 
sumelor alocate fiecărui tip de acțiune, un 
calendar orientativ al punerii în aplicare și, 
pentru subvenții, nivelul maxim de 
cofinanțare.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 23 și 
pe baza obiectivelor enumerate la 
articolul 1 privind adoptarea unui
program de lucru care stabilește obiectivele
urmărite, prioritățile, rezultatele 
preconizate, modalitățile de punere în 
aplicare și suma totală a planului de 
finanțare. Acesta conține, de asemenea, 
principalele criterii de evaluare, o descriere 
a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o 
indicare a sumelor alocate fiecărui tip de 
acțiune, un calendar orientativ al punerii în 
aplicare și, pentru subvenții, nivelul maxim 
de cofinanțare.

Or. en

Amendamentul 225
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul unui act 
de punere în aplicare, un program de lucru 
care stabilește obiectivele urmărite, 
prioritățile, rezultatele preconizate, 

Comisia adoptă o dată pe an, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
un program de lucru care stabilește 
obiectivele urmărite, prioritățile, rezultatele 



AM\1019268RO.doc 99/153 PE529.733v01-00

RO

modalitățile de punere în aplicare și suma 
totală a planului de finanțare. Acesta 
conține, de asemenea, principalele criterii 
de evaluare, o descriere a acțiunilor care 
urmează să fie finanțate, o indicare a 
sumelor alocate fiecărui tip de acțiune, un 
calendar orientativ al punerii în aplicare și, 
pentru subvenții, nivelul maxim de 
cofinanțare.

preconizate, modalitățile de punere în 
aplicare și suma totală a planului de 
finanțare. Programul de lucru conține 
produsele de pe listă menționate în anexa 
la prezentul regulament, eligibile pentru 
acțiunile de promovare și de informare pe 
bază permanentă. Acesta conține, de 
asemenea, principalele criterii de evaluare, 
o descriere a acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, o indicare a sumelor alocate 
fiecărui tip de acțiune, un calendar 
orientativ al punerii în aplicare și, pentru 
subvenții, nivelul maxim de cofinanțare.

Or. en

Justificare

Lista produselor de bază eligibile pentru promovare trebuie menționată în regulament. Aceste 
produse se presupun a fi eligibile pentru acțiunile de promovare din toți anii, fără excepție. În 
plus, este posibil să se permită adăugarea unor produse prioritare, altele decât cele de bază, 
în cadrul programului de lucru anual.

Amendamentul 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul unui act 
de punere în aplicare, un program de lucru 
care stabilește obiectivele urmărite,
prioritățile, rezultatele preconizate, 
modalitățile de punere în aplicare și suma 
totală a planului de finanțare. Acesta 
conține, de asemenea, principalele criterii 
de evaluare, o descriere a acțiunilor care 
urmează să fie finanțate, o indicare a 
sumelor alocate fiecărui tip de acțiune, un 
calendar orientativ al punerii în aplicare și, 
pentru subvenții, nivelul maxim de 
cofinanțare.

Comisia adoptă, prin intermediul unui act 
de punere în aplicare, un program de lucru 
care stabilește obiectivele urmărite, 
rezultatele preconizate, modalitățile de 
punere în aplicare și suma totală a planului 
de finanțare. Acesta conține, de asemenea, 
o descriere a acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, o indicare a sumelor alocate 
fiecărui tip de acțiune, un calendar 
orientativ al punerii în aplicare și, pentru 
subvenții, nivelul maxim de cofinanțare.
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Or. en

Justificare

Planul de lucru anual, în care Comisia va determina prioritățile pentru activitățile de 
informare și promovare, va fi un impediment în punerea în aplicare a acestor activități. 
Activitățile de informare și promovare ar trebui să se bazeze pe o strategie de informare și 
promovare pe termen lung, și nu doar pe planul de acțiune anual. Mai mult, având în vedere 
importanța politicii de promovare a produselor agroalimentare, Parlamentul European și 
Consiliul ar trebui informate cu regularitate cu privire la punerea în aplicare a strategiei 
europene de informare și promovare.

Amendamentul 227
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul unui act 
de punere în aplicare, un program de lucru 
care stabilește obiectivele urmărite, 
prioritățile, rezultatele preconizate, 
modalitățile de punere în aplicare și suma 
totală a planului de finanțare. Acesta 
conține, de asemenea, principalele criterii 
de evaluare, o descriere a acțiunilor care 
urmează să fie finanțate, o indicare a 
sumelor alocate fiecărui tip de acțiune, un 
calendar orientativ al punerii în aplicare și, 
pentru subvenții, nivelul maxim de 
cofinanțare.

Comisia adoptă, prin intermediul unui act 
de punere în aplicare, un program de lucru
în conformitate cu interesele strategice 
naționale, care stabilește obiectivele 
urmărite, prioritățile, rezultatele 
preconizate, modalitățile de punere în 
aplicare și suma totală a planului de 
finanțare. Acesta conține, de asemenea, 
principalele criterii de evaluare, o descriere 
a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o 
indicare a sumelor alocate fiecărui tip de 
acțiune, un calendar orientativ al punerii în 
aplicare și, pentru subvenții, nivelul maxim 
de cofinanțare.

Or. pt

Amendamentul 228
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul de lucru are o durată de patru 
ani, însă poate să fie revizuit și să i se 
aplice corecții corespunzătoare anual.

Or. lv

Amendamentul 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La elaborarea programului respectiv, 
Comisia ia în considerare dezavantajele 
naturale specifice ale zonelor montane, 
insulare și ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actul de punere în aplicare prevăzut la 
primul paragraf se adoptă în conformitate 
cu procedura de consultare menționată la 
articolul 24 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actul de punere în aplicare prevăzut la 
primul paragraf se adoptă în conformitate 
cu procedura de consultare menționată la 
articolul 24 alineatul (3).

Actul de punere în aplicare prevăzut la 
primul paragraf se adoptă în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 24 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Mai curând statele membre ar trebui să ia decizia cu privire la programul de lucru, și nu 
Comisia.

Amendamentul 232
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programul de lucru menționat la 
alineatul (1) este pus în aplicare prin 
publicarea de către Comisie:

(3) Programul de lucru menționat la 
alineatul (1) este pus în aplicare prin 
publicarea de către Comisie bianuală:

Or. en

Justificare

Frecvența stabilirii programului de lucru, precum și toate cererile de propuneri trebuie 
menționate în textul regulamentului. Programul de lucru (prioritățile suplimentare dincolo de 
produsele de bază) ar trebui stabilit anual, în timp ce cererile de propuneri pentru programe 
ar trebui anunțate bianual, astfel cum se aplică în prezent. Sistemul actual de înlocuire a 
programelor bianual este foarte eficace și nu există niciun motiv pentru a schimba această 
măsură.

Amendamentul 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru programele simple, a unei cereri 
de propuneri care redă în principal 
condițiile de participare și principalele 
criterii de evaluare.

(a) pentru programele simple, a două cereri 
de propuneri care redau în principal 
condițiile de participare și principalele 
criterii de evaluare.

Or. it

Amendamentul 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru programele multinaționale, a 
unei cereri de propuneri în conformitate cu 
titlul VI din partea I a Regulamentului 
(UE, Euratom) nr. 966/201223.

(b) pentru programele multinaționale, a 
două cereri de propuneri în conformitate 
cu titlul VI din partea I a Regulamentului 
(UE, Euratom) nr. 966/201223.

__________________ __________________
23 Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 octombrie 2012 
privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii și de abrogare 
a Regulamentului (CE, Euratom) 
Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 
26.10.2012, p. 1)

23 Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 octombrie 2012 
privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii și de abrogare 
a Regulamentului (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 
26.10.2012, p. 1)

Or. it

Amendamentul 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cererile de propuneri menționate la 
literele (a) și (b) de mai sus iau în 
considerare dezavantajele naturale 
specifice ale zonelor montane, insulare și 
ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 236
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia poate autoriza, de asemenea, 
acțiuni de informare și de promovare 
descrise la articolele 2 și 3 care să fie puse 
în aplicare în comun de către statul 
membru în cauză și de către organizațiile 
menționate la articolul 7 din prezentul 
regulament. Aceste acțiuni pot lua în 
special forma unei participări la târguri 
comerciale și la expoziții de importanță 
internațională, prin standuri sau 
operațiuni cu scopul de a promova 
imaginea produselor din Uniune.

Or. pt

Amendamentul 237
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia dezvoltă servicii de asistență 
tehnică, mai ales în vederea favorizării 

(2) Comisia dezvoltă servicii de asistență 
tehnică, mai ales în vederea favorizării 
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cunoașterii diferitelor piețe, a menținerii 
unei rețele profesionale dinamice în jurul 
politicii de informare și de promovare și a 
ameliorării cunoștințelor privind 
dispozițiile legislative relative la elaborarea 
și punerea în aplicare a programelor.

cunoașterii diferitelor piețe, inclusiv a 
finanțării reuniunilor de afaceri în 
scopuri de explorare, a menținerii unei 
rețele profesionale dinamice în jurul 
politicii de informare și de promovare și a 
ameliorării cunoștințelor privind 
dispozițiile legislative relative la elaborarea 
și punerea în aplicare a programelor.
Comisia elaborează, de asemenea, un 
manual simplu cuprinzător care să ajute 
potențialii beneficiari să se conformeze 
normelor și procedurilor aferente acestei 
politici.

Or. pt

Amendamentul 238
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comise Amendamentul

(2) Comisia dezvoltă servicii de asistență 
tehnică, mai ales în vederea favorizării 
cunoașterii diferitelor piețe, a menținerii 
unei rețele profesionale dinamice în jurul 
politicii de informare și de promovare și a 
ameliorării cunoștințelor privind 
dispozițiile legislative relative la elaborarea 
și punerea în aplicare a programelor.

(2) Comisia dezvoltă servicii de asistență 
tehnică, mai ales în vederea favorizării 
cunoașterii diferitelor piețe, a sprijinirii 
producătorilor în combaterea 
contrafacerii produselor lor, a menținerii 
unei rețele profesionale dinamice în jurul 
politicii de informare și de promovare și a 
ameliorării cunoștințelor privind 
dispozițiile legislative relative la elaborarea 
și punerea în aplicare a programelor.

Or. fr

Amendamentul 239
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia dezvoltă servicii de asistență 
tehnică, mai ales în vederea favorizării 
cunoașterii diferitelor piețe, a menținerii 
unei rețele profesionale dinamice în jurul 
politicii de informare și de promovare și a 
ameliorării cunoștințelor privind 
dispozițiile legislative relative la elaborarea 
și punerea în aplicare a programelor.

(2) Comisia dezvoltă servicii de asistență 
tehnică, mai ales în vederea favorizării 
cunoașterii diferitelor piețe, a sprijinirii 
producătorilor în vederea combaterii 
produselor contrafăcute, a menținerii unei 
rețele profesionale dinamice în jurul 
politicii de informare și de promovare și a 
ameliorării cunoștințelor privind 
dispozițiile legislative relative la elaborarea 
și punerea în aplicare a programelor.

Or. it

Amendamentul 240
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia încurajează statele membre 
și regiunile să facă din originea locală a 
producției un criteriu de selecție atunci 
când produsele agricole și anumite 
produse alimentare bazate pe produse 
agricole sunt furnizate în școli, locuințe 
pentru tineri și bătrâni, instituții private 
de solidaritate socială, organisme publice 
și altele. Considerațiile de mai sus devin și 
mai relevante având în vedere că aceste 
produse sunt proaspete și că, pentru a le 
prelungi termenul de valabilitate, sunt 
folosite inutil substanțe chimice, 
conservanți și alte substanțe, conducând 
astfel la scurtarea lanțurilor de 
aprovizionare cu alimente.

Or. pt
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Amendamentul 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comise Amendamentul

(2a) Comisia are competența de a 
desfășura campanii de promovare și de 
informare în cazurile de criză vizate la 
articolul 1a litera (b) prin adoptarea unor 
acte de punere în aplicare fără aplicarea 
procedurilor prevăzute la articolul 24 
alineatul (2) sau (3), astfel încât să 
garanteze că aceste campanii intră în 
vigoare în mod reactiv și eficace.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu amendamentul 12 al raportorului, care creează un nou articol 1a. Este 
indispensabil, ca în caz de criză, campaniile de promovare să poată fi puse în aplicare 
conform unei proceduri specifice capabile să ofere reactivitatea necesară eficacității lor.

Amendamentul 242
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia procedează la evaluarea și la 
selectarea propunerilor de programe simple 
pe baza cererii de propuneri menționate la 
articolul 8, alineatul 3, litera (a).

(1) Statele membre evaluează în prima 
rundă propunerile pentru programe și, 
ulterior, prezintă propunerile selectate 
Comisiei. În urma evaluării de către statul 
membru, Comisia procedează la evaluarea 
și la selectarea propunerilor de programe 
simple pe baza cererii de propuneri 
menționate la articolul 8 alineatul (3) litera
(a).

Or. en
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Justificare

Procedura de selecție a programelor simple ar trebui urmată nu doar de Comisie, ci și de 
statele membre în prima rundă, întrucât statul membru este responsabil cu punerea în 
aplicare, monitorizarea și controlul programelor simple. Sistemul actual este foarte eficace, 
mai mult, statul membru are suficientă experiență în selectarea celui mai bun program în 
procedura de preselecție și, ulterior, în prezentarea acestora Comisiei.

Amendamentul 243
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia procedează la evaluarea și la 
selectarea propunerilor de programe simple 
pe baza cererii de propuneri menționate la 
articolul 8, alineatul 3, litera (a).

(1) Comisia procedează la evaluarea și la 
selectarea propunerilor de programe simple 
pe baza cererii de propuneri menționate la 
articolul 8, alineatul (3) litera (a), după 
informarea statelor membre și primirea 
avizului lor.

Or. en

Amendamentul 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia procedează la evaluarea și la 
selectarea propunerilor de programe simple 
pe baza cererii de propuneri menționate la 
articolul 8, alineatul 3, litera (a).

(1) Comisia procedează la evaluarea și la 
selectarea propunerilor de programe simple 
pe baza cererii de propuneri menționate la 
articolul 8 alineatul (3) litera (a), mai întâi 
prezentând statelor membre o listă a 
cererilor și obținând avizul lor.

Or. en
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Amendamentul 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia procedează la evaluarea și la 
selectarea propunerilor de programe simple 
pe baza cererii de propuneri menționate la 
articolul 8, alineatul 3, litera (a).

(1) Comisia procedează la evaluarea și la 
selectarea propunerilor de programe simple 
pe baza cererii de propuneri menționate la 
articolul 8 alineatul (3) litera (a), mai întâi 
prezentând statelor membre o listă a 
cererilor.

Or. en

Justificare

Ca o cerință minimă pentru deschiderea procesului și pentru a se asigura egalitatea de 
tratament, Comisia ar trebui să se consulte cu statele membre la începutul procesului, și nu la 
momentul realizării evaluării.

Amendamentul 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Statele membre pot 
acoperi până la 20-30 % din costuri. 
Restul cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Or. en

Justificare

Pragul de 50 % este prea mare pentru mulți actori mici. Pentru a oferi o posibilitate celor 
care participă, ar trebui să fie posibilă o finanțare comună din partea statelor membre. O 



PE529.733v01-00 110/153 AM\1019268RO.doc

RO

anulare completă a finanțării comune ar reduce numărul de propuneri de programe care 
provin din statele membre.

Amendamentul 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 60 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Statele membre pot 
finanța până la 20 % din costuri. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Or. it

Amendamentul 248
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Statele membre pot 
acoperi până la 20 % din costuri. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Or. pt

Amendamentul 249
Elisabeth Köstinger



AM\1019268RO.doc 111/153 PE529.733v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Statele membre pot 
suporta până la 30 % din costuri. Restul 
cheltuielilor sunt în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

Or. de

Justificare

Cofinanțarea voluntară de către statele membre ar trebui să rămână posibilă.

Amendamentul 250
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Cheltuielile sunt în 
proporție de până la 30 % în sarcina
statelor membre și, restul, în sarcina
entităților care formulează propuneri.

Or. en

Justificare

Sistemul actual de cofinanțare a programelor este foarte eficace și nu există niciun motiv 
pentru a-l schimba. În unele cazuri, cofinanțarea are o importanță vitală pentru organizațiile 
care formulează propuneri. Fără această posibilitate, numărul de programe prezentate ar 
scădea în mod dramatic.
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Amendamentul 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Statele membre pot 
contribui cu maximum 30 %.

Or. pl

Amendamentul 252
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Statele membre pot 
acoperi până la 30 % din costuri. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Or. en

Amendamentul 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea (1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
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programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Statele membre pot 
acoperi până la 30 % din costuri. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Or. en

Amendamentul 254
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
în sarcina entităților care formulează 
propuneri sau în sarcina statelor membre 
care aleg să ofere cofinanțare națională.

Or. ro

Amendamentul 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
în sarcina entităților care formulează 
propuneri.

Or. en
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Justificare

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Amendamentul 256
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 75 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. TVA-ul nerecuperabil, 
sprijinit în mod real și definitiv de către 
beneficiari, este inclus în cheltuielile 
eligibile. Restul cheltuielilor sunt exclusiv 
în sarcina entităților care formulează 
propuneri.

Or. it

Justificare

Creșterea contribuției Uniunii până la 75 % servește la compensarea excluderii posibilității 
de cofinanțare națională prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 3/2008 și devine 
discriminatorie pentru contribuția la finanțarea programelor a multor părți eligibile. Pentru 
a se evita un tratament diferențiat, pentru părțile care nu sunt supuse regimurilor de TVA 
nerecuperabil, se propune ca acesta să fie inclus în cheltuielile eligibile atunci când este 
sprijinit în mod real și definitiv de organizația care face propuneri. 

Amendamentul 257
Paolo De Castro
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 75 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. TVA-ul nerecuperabil, 
sprijinit în mod real și definitiv de către 
beneficiari, este inclus în cheltuielile 
eligibile. Restul cheltuielilor sunt exclusiv 
în sarcina entităților care formulează 
propuneri.

Or. it

Amendamentul 258
Francesca Barracciu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 60 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

Or. it

Justificare

În cazul în care se acceptă excluderea cofinanțării statelor membre pentru evitarea 
ajutoarelor de stat, este necesar să se majoreze cota de contribuție financiară din partea 
Uniunii. 

Amendamentul 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 60 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

Or. it

Amendamentul 260
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor simple nu depășește 50 % din 
cheltuielile eligibile pentru finanțare în 
cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri. Statele membre pot 
să nu contribuie la cheltuieli.

Or. nl

Amendamentul 261
George Lyon, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuțiile din partea organizațiilor 
care formulează propuneri pot proveni 
din taxe parafiscale sau contribuții 
obligatorii.
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Or. en

Justificare

Normele actuale reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 
decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe 
piața internă și în țările terțe permit utilizarea cheltuielilor parafiscale și a contribuțiilor 
obligatorii la acțiuni de promovare a cofinanțării. Propunerea ar trebui modificată pentru a 
clarifica faptul că acest lucru este permis încă.

Amendamentul 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot participa la 
finanțarea programelor simple.
Contribuția financiară a statelor membre 
nu trebuie să depășească 30 % din 
valoarea cheltuielilor eligibile.

Or. en

Justificare

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Amendamentul 263
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 60 % în cazul:

eliminat

(a) unui program simplu care vizează una 
sau mai multe țări terțe;

(b) acțiunilor de informare și de 
promovare a fructelor și legumelor 
destinate în mod specific copiilor din 
instituțiile de învățământ din Uniune.

Or. it

Amendamentul 264
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 60 % în cazul:

eliminat

(a) unui program simplu care vizează una 
sau mai multe țări terțe;

(b) acțiunilor de informare și de 
promovare a fructelor și legumelor 
destinate în mod specific copiilor din 
instituțiile de învățământ din Uniune.

Or. en

Amendamentul 265
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) (2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
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este mărit la 60 % în cazul: este mărit la 80 % în cazul:

Or. ro

Amendamentul 266
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 60 % în cazul:

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 75 % în cazul:

Or. pt

Amendamentul 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 60 % în cazul:

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 70 % în cazul:

Or. it

Amendamentul 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 60 % în cazul:

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 70 % în cazul:

Or. it
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Amendamentul 269
Francesca Barracciu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 60 % în cazul:

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 65 % în cazul:

Or. it

Justificare

Modificare ca urmare a creșterii procentajului contribuției financiare din partea Uniunii, 
prevăzută la articolul 15 alineatul (1).

Amendamentul 270
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procentajul menționat la alineatul (1)
este mărit la 60 % în cazul:

(2) Procentajul care este acoperit de 
Uniune este mărit la 60 % în cazul:

Or. pt

Amendamentul 271
George Lyon, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 60 % în cazul:

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 60 % în cazul unui program 
simplu care vizează una sau mai multe 
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țări terțe:

Or. en

Amendamentul 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 60 % în cazul:

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este mărit la 60 % în cazul acțiunilor de 
informare și de promovare a fructelor și a 
legumelor destinate în special copiilor din 
centrele de învățământ din Uniune.

Or. es

Justificare

Pentru a stimula luarea de acțiuni în țările terțe, este necesar ca procentajul acoperit de 
entitățile care formulează propuneri să rămână la nivelul actual, întrucât statele membre nu 
vor mai continua să contribuie.

Amendamentul 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Pentru un program simplu destinat 
uneia sau mai multor țări terțe, 
procentajul stabilit la alineatul (1) crește 
până la 80 %.

Or. es
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Justificare

Pentru a stimula luarea de acțiuni în țările terțe, este necesar ca procentajul acoperit de 
entitățile care formulează propuneri să rămână la nivelul actual, întrucât statele membre nu 
vor mai continua să contribuie.

Amendamentul 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unui program simplu care vizează una 
sau mai multe țări terțe;

eliminat

Or. es

Justificare

Textul este cuprins la primul paragraf, nu se elimină din propunere.

Amendamentul 275
George Lyon, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unui program simplu care vizează una 
sau mai multe țări terțe;

eliminat

Or. en

Amendamentul 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiunilor de informare și de 
promovare a fructelor și legumelor 
destinate în mod specific copiilor din 
instituțiile de învățământ din Uniune.

eliminat

Or. es

Justificare

Textul este cuprins la primul paragraf, nu se elimină din propunere.

Amendamentul 277
George Lyon, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiunilor de informare și de 
promovare a fructelor și legumelor 
destinate în mod specific copiilor din 
instituțiile de învățământ din Uniune.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest lucru este inutil întrucât există deja o dispoziție în acest sens în sistemul UE privind 
fructele și legumele în școli.

Amendamentul 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comise Amendamentul

(b) acțiunilor de informare și de promovare (b) acțiunilor de informare și de promovare



PE529.733v01-00 124/153 AM\1019268RO.doc

RO

a fructelor și legumelor destinate în mod 
specific copiilor din instituțiile de 
învățământ din Uniune.

a fructelor și legumelor, proaspete sau 
prelucrate, a laptelui sau a produselor 
lactate, destinate în mod specific copiilor 
din instituțiile de învățământ din Uniune.

Or. fr

Justificare

Favorizarea tuturor produselor din cadrul sistemelor de ajutorare destinate copiilor, și nu 
numai a fructelor și legumelor.

Amendamentul 279
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiunilor de informare și de promovare 
a fructelor și legumelor destinate în mod 
specific copiilor din instituțiile de 
învățământ din Uniune.

(b) acțiunilor de informare și de promovare 
a fructelor și legumelor, a laptelui și a 
produselor lactate destinate în mod 
specific copiilor din instituțiile de 
învățământ din Uniune.

Or. en

Amendamentul 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiunilor de informare și de promovare 
a fructelor și legumelor destinate în mod 
specific copiilor din instituțiile de 
învățământ din Uniune.

(b) acțiunilor de informare și de promovare 
a laptelui sau a fructelor și a legumelor 
destinate în mod specific copiilor din 
instituțiile de învățământ din Uniune.

Or. en
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Amendamentul 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiunilor de informare și de promovare 
a fructelor și legumelor destinate în mod 
specific copiilor din instituțiile de 
învățământ din Uniune.

(b) acțiunilor de informare și de promovare 
a laptelui, a fructelor și a legumelor 
destinate în mod specific copiilor din 
instituțiile de învățământ din Uniune.

Or. pl

Amendamentul 282
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiunilor de informare și de promovare 
a fructelor și legumelor destinate în mod 
specific copiilor din instituțiile de 
învățământ din Uniune.

(b) acțiunilor de informare și de promovare 
a laptelui, a fructelor și a legumelor 
destinate în mod specific copiilor din 
instituțiile de învățământ din Uniune.

Or. pt

Amendamentul 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiunilor de informare și de promovare 
a fructelor și legumelor destinate în mod 
specific copiilor din instituțiile de 
învățământ din Uniune.

(b) acțiunilor de informare și de promovare 
a fructelor și a legumelor, precum și a 
uleiului de măsline destinate în mod 
specific copiilor din instituțiile de 
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învățământ din Uniune.

Or. it

Amendamentul 284
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiunile de informare și de 
promovare puse în aplicare de regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 285
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acțiunilor de informare și promovare 
a produselor bio.

Or. ro

Amendamentul 286
Francesca Barracciu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un program simplu având ca obiect:

– specii și varietăți autohtone, precum și 
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produse derivate din acestea sau

– produse de origine animală derivate din 
specii, rase și populații animale 
autohtone.

Or. it

Justificare

Este necesar să se prevadă o mai mare contribuție financiară din partea Uniunii pentru acele 
programe cu efecte pozitive în materie de protecție a biodiversității.

Amendamentul 287
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Procentajul menționat la 
alineatul (1) poate fi mărit la 80 % pentru 
țările care primesc sprijin financiar sau 
pentru o perioadă de cel mult doi ani de la 
încheierea procedurii privind ajutorul 
extern. 

Or. pt

Amendamentul 288
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Procentajul acoperit de Uniune este 
mărit la 75 % pentru acțiunile de 
informare și de promovare a produselor 
de înaltă calitate fabricate în regiunile 
ultraperiferice.
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Or. pt

Amendamentul 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Procentajul acoperit de Uniune 
crește la 75 % pentru programele deținute 
de regiunile ultraperiferice ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 290
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Procentajul acoperit de Uniune se 
ridică la 75 % în favoarea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii în cadrul unor programe 
de interes special pentru Uniune, altele 
decât cele vizate la alineatul (2a).

Or. en

Justificare

Microîntreprinderile reprezintă un procent important din sectorul agroalimentar și ar trebui 
acordată prioritate organizațiilor care formulează propuneri care depun eforturi pentru a 
integra microîntreprinderile care au mai puține resurse pentru acțiuni de informare și de 
promovare.

Amendamentul 291
Francesca Barracciu
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În orice caz, atunci când beneficiarii 
acțiunilor prevăzute de un program 
simplu sunt exclusiv una sau mai multe 
întreprinderi mici și mijlocii, procentul 
prevăzut la alineatul (1) ajunge până la 
75 %.

Or. it

Justificare

În cazul în care se acceptă excluderea cofinanțării statelor membre pentru evitarea riscurilor 
unor posibile ajutoare de stat, este necesar să majoreze cota de contribuție financiară din 
partea Uniunii. Această cotă trebuie să fie mai mare pentru întreprinderile mici și mijlocii 
care este posibil să nu aibă capacitatea financiară necesară pentru a acoperi costurile 
programului. 

Amendamentul 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Contribuția financiară a Uniunii 
poate crește până la 100 % în situații de 
criză.

Or. en

Justificare

Ar trebui menținută opțiunea de finanțare de către comunitate în proporție de 100 % a 
acțiunii în situații de criză.
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Amendamentul 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În absența unor programe care 
urmează a fi puse în aplicare pe piața 
internă cu referire la una sau mai multe 
activități de informare menționate la 
articolul 5 alineatul (4) literele (a), (b) și 
(c), fiecare stat membru interesat poate 
elabora un program și specificul său pe 
baza unui program de lucru menționat la 
articolul 8 alineatul (3) și alege, prin 
intermediul unor cereri de propuneri, un 
organism responsabil pentru punerea în 
aplicare a programului pe care se 
angajează să îl finanțeze.

Or. en

Amendamentul 294
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Procentajul menționat la 
alineatul (1) este majorat la 75 % în cazul 
unui program simplu care vizează una 
sau mai multe țări terțe:

Or. en

Justificare

Ratele propuse de Comisie nu oferă stimulente suficiente pentru a crește numărul 
programelor care vizează țările terțe. Având în vedere absența unei finanțări din partea 
statelor membre, este important ca aceste organizații să fie stimulate.
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Amendamentul 295
Francesca Barracciu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) TVA-ul nerecuperabil, sprijinit în 
mod real și definitiv de către beneficiari, 
este inclus în cheltuielile eligibile pentru 
finanțarea Uniunii.

Or. it

Justificare

O dispoziție similară a fost adoptată inclusiv în noile regulamente ale politicii de coeziune 
pentru perioada 2014-2020.

Amendamentul 296
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Procentajul menționat la alineatul (1) 
este majorat la 60 % în cazul unor acțiuni 
de informare și de promovare în domeniul 
fructelor și al legumelor, vizând în special 
copiii din centrele de învățământ din 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Statul 
membru poate acoperi până la 20-30 % 
din costul total. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

Or. en

Justificare

Pragul de 50 % este prea mare pentru mulți actori mici. Pentru a oferi o posibilitate egală 
celor care participă, ar trebui să fie posibilă o finanțare comună din partea statelor membre. 
O anulare completă a finanțării comune ar reduce numărul de propuneri de programe care 
provin din statele membre.

Amendamentul 298
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Statul 
membru poate acoperi până la 30 % din 
costurile totale. Restul cheltuielilor sunt în 
sarcina entităților care formulează 
propuneri.

Or. de

Justificare

Cofinanțarea voluntară de către statele membre ar trebui să rămână posibilă.
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Amendamentul 299
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale.
Cheltuielile sunt în proporție de până la 
30 % în sarcina statelor membre și, restul, 
în sarcina entităților care formulează 
propuneri.

Or. en

Justificare

Sistemul actual de cofinanțare a programelor este foarte eficace și nu există niciun motiv 
pentru a-l schimba. În unele cazuri, cofinanțarea are o importanță vitală pentru organizațiile 
care formulează propuneri. Fără această posibilitate, numărul de programe prezentate ar 
scădea în mod dramatic.

Amendamentul 300
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Statele 
membre pot acoperi până la 20 % din 
costuri. Restul cheltuielilor sunt exclusiv 
în sarcina entităților care formulează 
propuneri.

Or. pt
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Amendamentul 301
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 80 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt în sarcina entităților care 
formulează propuneri sau în sarcina 
statelor membre care aleg să acorde 
cofinanțare națională.

Or. ro

Amendamentul 302
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 75 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. TVA-ul 
nerecuperabil, sprijinit în mod real și 
definitiv de către beneficiari, este inclus în 
cheltuielile eligibile. Restul cheltuielilor 
sunt exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

Or. it

Justificare

Creșterea contribuției Uniunii până la 75 % servește la compensarea excluderii posibilității 
de cofinanțare națională prevăzută de Regulamentul nr. 3/2008 și devine discriminatorie 
pentru contribuția la finanțarea programelor a multor părți eligibile. Pentru a se evita un 
tratament diferențiat, pentru părțile care nu sunt supuse regimurilor de TVA nerecuperabil, 
se propune ca acesta să fie inclus în cheltuielile eligibile atunci când este sprijinit în mod real 
și definitiv de organizația care face propuneri. 



AM\1019268RO.doc 135/153 PE529.733v01-00

RO

Amendamentul 303
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 75 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. TVA-ul 
nerecuperabil, sprijinit în mod real și 
definitiv de către beneficiari, este inclus în 
cheltuielile eligibile. Restul cheltuielilor 
sunt exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

Or. it

Amendamentul 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 70 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale, inclusiv 
programele multinaționale destinate 
țărilor terțe. Restul cheltuielilor sunt 
exclusiv în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

Or. it

Amendamentul 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 70 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Or. it

Amendamentul 306
Francesca Barracciu

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 65 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Or. it

Amendamentul 307
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale de pe 
piața internă și 75 % din țările terțe.
Restul cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Or. en
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Justificare

Programele din țările terțe ar trebui să aibă o motivație specifică pentru organizațiile din mai 
multe state membre de a prezenta programe având în vedere că acestea sunt în mod natural 
mai complicat de stabilit. În același timp, întrucât contribuția la programe dispare, noul 
sistem ar putea reprezenta o creștere semnificativă (de până la 15 %) a procentajelor de 
cofinanțare pentru organizațiile care formulează propuneri.

Amendamentul 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt în sarcina entităților care 
formulează propuneri.

Or. en

Amendamentul 309
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.
Statele membre pot să nu contribuie la 
cheltuieli.

Or. nl
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Amendamentul 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale. Restul 
cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina 
entităților care formulează propuneri.

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește 
la 60 % din totalul costurilor eligibile 
pentru programele multinaționale.

Or. pl

Amendamentul 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata contribuției financiare a Uniunii 
poate crește până la 100 % din costuri în 
situații de criză.

Or. en

Justificare

Ar trebui menținută opțiunea de finanțare de către comunitate în proporție de 100 % a 
acțiunii în situații de criză.

Amendamentul 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentajul stabilit la paragraful anterior 
crește până la 80 % pentru programele 
multiple destinate uneia sau mai multor 
țări terțe.

Or. es

Justificare

Scopul nu este de a crește nivelul actual de participare financiară a entităților care 
formulează propuneri.

Amendamentul 313
Francesca Barracciu

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În orice caz, atunci când beneficiarii 
acțiunilor prevăzute de un program 
multinațional sunt exclusiv întreprinderi 
mici și mijlocii, procentajul prevăzut la 
alineatul (1) ajunge până la 75 %.

Or. it

Justificare

În cazul în care se acceptă excluderea cofinanțării statelor membre pentru evitarea riscurilor 
unor posibile ajutoare de stat, este necesar să majoreze cota de contribuție financiară din 
partea Uniunii. Această cotă trebuie să fie mai mare pentru întreprinderile mici și mijlocii 
care este posibil să nu aibă capacitatea financiară necesară pentru a acoperi costurile 
programului. 

Amendamentul 314
Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare de acoperit de 
Uniune este mărită la 75 % pentru 
programele de acțiuni de informare și de 
promovare a produselor de înaltă calitate 
fabricate în regiunile ultraperiferice.

Or. pt

Amendamentul 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare acoperită de Uniune 
se ridică la 75 % în cazul programelor 
care provin din regiunile ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot participa la finanțarea 
de programe multiple. Contribuția 
financiară a statelor membre nu trebuie 
să depășească 30 % din valoarea 
cheltuielilor eligibile.

Or. en
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Justificare

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Amendamentul 317
Francesca Barracciu

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

TVA-ul nerecuperabil, sprijinit în mod 
real și definitiv de către beneficiari, este 
inclus în cheltuielile eligibile pentru 
finanțarea Uniunii.

Or. it

Justificare

O estimare similară a fost adoptată inclusiv în noile regulamente ale politicii de coeziune 
pentru perioada 2014-2020.

Amendamentul 318
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a

Rata de cofinanțare acoperită de Uniune 
se ridică la 80 %, în favoarea 
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microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii în cadrul unor programe 
de interes special pentru Uniune, altele 
decât cele vizate la alineatele (1a) și (1b).

Or. en

Justificare

Microîntreprinderile reprezintă un procent important din sectorul agroalimentar și ar trebui 
acordată prioritate organizațiilor care fac propuneri care depun eforturi pentru a integra 
microîntreprinderile care au mai puține resurse pentru acțiuni de informare și promovare.

Amendamentul 319
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile specifice în care oricare 
dintre entitățile care formulează 
propuneri menționate la articolul 7 poate 
prezenta un program, în special pentru a 
garanta o reprezentativitate și o 
anvergură semnificativă a programului ;

eliminat

Or. en

Amendamentul 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condițiile specifice în care oricare 
dintre entitățile care formulează 
propuneri menționate la articolul 7 poate 
prezenta un program, în special pentru a 
garanta o reprezentativitate și o 

eliminat
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anvergură semnificativă a programului ;

Or. de

Amendamentul 321
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) condițiile de solicitare de oferte 
concurențiale de la organismele de 
punere în aplicare menționate la articolul 
13;

eliminat

Or. en

Amendamentul 322
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) condițiile specifice de eligibilitate 
pentru programele simple, costurile 
acțiunilor de informare și de promovare 
și, dacă este necesar, costurile 
administrative și de personal.

eliminat

Or. en

Amendamentul 323
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) condițiile pentru asigurarea unei 
priorități privind mărcile de proprietate a 
IMM-urilor, în cazul unor programe care 
prevăd prezența unor mărci comerciale 
prevăzute la articolul 4;

Or. it

Justificare

Este necesar să se reamintească un principiu des folosit de Comisia însăși în cadrul PAC, 
care vizează favorizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul 324
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) condițiile pentru a se asigura faptul 
că se acordă prioritate proiectelor care 
promovează produse realizate cu materii 
prime agricole din țările entităților care 
formulează propuneri, în cazul unor 
programe care prevăd produse prelucrate 
precum cele menționate la articolul 5 
litera (b).

Or. it

Justificare

În conformitate cu principiul exprimat în considerentul 2 și la articolul 8 din propunere, 
conform căruia „acțiunile de informare și de promovare contribuie la consolidarea 
competitivității agriculturii europene”, este necesar să se asigure o preferință pentru 
produsele prelucrate obținute din materii prime comunitare.
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Amendamentul 325
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) condițiile specifice în care oricare 
dintre entitățile care formulează 
propuneri menționate la articolul 7 poate 
prezenta un program, în special pentru a 
garanta o reprezentativitate și o 
anvergură semnificativă a programului;

Or. en

Amendamentul 326
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) condițiile de solicitare de oferte 
concurențiale de la organismele de 
punere în aplicare menționate la 
articolul 13;

Or. en

Amendamentul 327
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) condițiile specifice de eligibilitate 
pentru programele, costurile acțiunilor de 
informare și de promovare și, dacă este 
necesar, costurile administrative și de 
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personal.

Or. en

Amendamentul 328
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată în prezentul regulament se 
deleagă Comisiei pentru o perioadă 
nedeterminată, începând cu data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată în prezentul regulament se 
deleagă Comisiei începând cu data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

Or. pt

Amendamentul 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Or. en

Amendamentul 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul punerii în aplicare a prezentului 
regulament, Comisia poate consulta grupul 
consultativ pentru „promovarea produselor 
agricole” instituit prin 
Decizia 2004/391/CE27 a Comisiei.

În cadrul punerii în aplicare a prezentului 
regulament, Comisia consultă grupul 
consultativ pentru „promovarea produselor 
agricole” instituit prin 
Decizia 2004/391/CE27 a Comisiei.

__________________ __________________
27 Decizia 2004/391/CE a Comisiei din 23 
aprilie 2004 privind funcționarea 
grupurilor consultative în domeniul 
politicii agricole comune (JO L 120, 
24.4.2004, p. 50).

27 Decizia 2004/391/CE a Comisiei din 23 
aprilie 2004 privind funcționarea 
grupurilor consultative în domeniul 
politicii agricole comune (JO L 120, 
24.4.2004, p. 50).

Or. pl

Justificare

Grupul consultativ ar trebui să aibă un rol-cheie în procesul de elaborare a programului de 
lucru. Organizațiile comerciale ar trebui să își exprime părerea în formularea acestui 
document strategic.

Amendamentul 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 25 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul consultativ pentru promovare ar 
trebui să fie implicat în activitatea 
realizată asupra programului de lucru 
menționat la articolul 8.

Or. pl

Justificare

Grupul consultativ ar trebui să aibă un rol-cheie în procesul de elaborare a programului de 
lucru. Organizațiile comerciale ar trebui să își exprime părerea în formularea acestui 
document strategic.
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Amendamentul 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Cel târziu până la 31 decembrie 
[2017], Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
intermediar privind aplicarea prezentului 
regulament, inclusiv rata de integrare a 
diferitelor state membre, însoțit, după caz, 
de propuneri adecvate. La cererea 
Parlamentului European, Comisia 
prezintă raportul intermediar comisiei 
responsabile.

Or. en

Amendamentul 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu până la 31 decembrie [2020], 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentului regulament, însoțit, după caz, 
de propuneri adecvate.

Cel târziu până la 31 decembrie [2020], 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentului regulament, însoțit, după caz, 
de propuneri adecvate. La cererea 
Parlamentului European, Comisia 
prezintă raportul intermediar comisiei 
responsabile.

Or. en

Amendamentul 334
Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu până la 31 decembrie [2020], 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentului regulament, însoțit, după caz, 
de propuneri adecvate.

Cel târziu până la 31 decembrie [2020], 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentului regulament, acoperind, de 
asemenea, regiunile ultraperiferice,
însoțit, după caz, de propuneri adecvate. În 
plus, un raport intermediar, în aceeași 
formă ca raportul sus-menționat, este 
prezentat până la cel târziu 
31 decembrie 2017. 

Or. pt

Amendamentul 335
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat

[…]

Or. it

Amendamentul 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat

[…]
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Or. it

Amendamentul 337
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comise Amendamentul

La anexa VII – partea II, punctul 1 
litera (c) se înlocuiește cu:

(c) are o concentrație alcoolică totală de 
cel mult 15 % vol. Cu toate acestea, prin 
derogare:

– limita maximă a concentrației alcoolice 
totale poate ajunge până la 20 % vol. în 
cazul vinurilor care au fost obținute fără 
nicio îmbogățire, produse în anumite zone 
viticole din Uniune, care urmează să fie 
stabilite de Comisie prin intermediul unor 
acte delegate în temeiul articolului 59 
alineatul (1),

– pentru vinurile care beneficiază de o 
denumire de origine protejată și obținute 
fără nicio îmbogățire prin adaosul de 
zaharoză, de must de struguri concentrat 
sau de must de struguri concentrat 
rectificat, limita maximă a concentrației 
alcoolice totale poate depăși 15 % vol.;

Or. fr

[Anexa VII partea II punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. .../20... (OCP) se 
înlocuiește cu: În raport cu textul actual privind OCP unică, se modifică următoarele 

elemente: În primul rând: mențiunea (c). În al doilea rând: la a doua liniuță, se adaugă 
partea…” prin adaosul de zaharoză, de must de struguri concentrat sau de must de struguri 

concentrat rectificat”.]

Justificare

Modificarea urmărește să precizeze care sunt metodele de îmbogățire care nu pot fi 
autorizate pentru vinurilor a căror concentrație totală de alcool depășește 15 %. Metodele de 
îmbogățire utilizabile în acest caz sunt metodele de sustragere (tărie parțială la rece, osmoză 
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inversă) care nu denaturează caracteristicile vinului prin adaosul de produse de îmbogățire 
exogene.

Amendamentul 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 146 din 
Regulamentul (UE) XXXX/20..[ al 
Parlamentului European și al Consiliului* 
din …de instituire a unei organizări 
comune a piețelor produselor agricole
(„Regulamentul privind OCP unică”)
(COM(2011) 626)] și de la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1184/200628 al 
Consiliului, precum și în temeiul 
articolului 42, primul paragraf din tratat, 
articolele 107, 108 și 109 din tratat nu se 
aplică plăților efectuate de statele membre, 
în aplicarea prezentului regulament și în 
conformitate cu dispozițiile acestuia, nici 
participărilor financiare provenind din 
încasările parafiscale sau din contribuțiile 
obligatorii ale statelor membre, în cazul 
programelor care ar putea beneficia de 
sprijin din partea Uniunii în temeiul 
articolului 42, al doilea paragraf din tratat, 
pe care Comisia le-a selecționat în 
conformitate cu prezentul regulament.

Prin derogare de la articolul 146 din 
Regulamentul (UE) XXXX/20..[ al 
Parlamentului European și al Consiliului* 
din …de instituire a unei organizări 
comune a piețelor produselor agricole
(„Regulamentul privind OCP unică”)
(COM(2011) 626)] și de la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1184/2006[1] al 
Consiliului, precum și în temeiul 
articolului 42, primul paragraf din tratat, 
articolele 107, 108 și 109 din tratat nu se 
aplică plăților efectuate de statele membre, 
în aplicarea prezentului regulament, și ratei 
de finanțare și în conformitate cu 
dispozițiile acestuia, nici participărilor 
financiare provenind din încasările 
parafiscale sau din contribuțiile obligatorii 
ale statelor membre, în cazul programelor 
care ar putea beneficia de sprijin din partea 
Uniunii în temeiul articolului 42, al doilea 
paragraf din tratat, pe care Comisia le-a 
selecționat în conformitate cu prezentul 
regulament.

__________________ __________________
28 Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al 
Consiliului din 24 iulie 2006 de aplicare a 
anumitor norme de concurență în domeniul 
producției și comerțului cu produse 
agricole (JO L 214, 4.8.2006, p. 7).

28 Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al 
Consiliului din 24 iulie 2006 de aplicare a 
anumitor norme de concurență în domeniul 
producției și comerțului cu produse 
agricole (JO L 214, 4.8.2006, p. 7).

Or. en
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Justificare

Asigură coerența cu amendamentele la articolele 15 și 18.

Amendamentul 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 146 din 
Regulamentul (UE) XXXX/20..[ al 
Parlamentului European și al Consiliului* 
din …de instituire a unei organizări 
comune a piețelor produselor agricole
(„Regulamentul privind OCP unică”)
(COM(2011) 626)] și de la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1184/200628 al 
Consiliului, precum și în temeiul 
articolului 42, primul paragraf din tratat, 
articolele 107, 108 și 109 din tratat nu se 
aplică plăților efectuate de statele membre, 
în aplicarea prezentului regulament și în 
conformitate cu dispozițiile acestuia, nici 
participărilor financiare provenind din 
încasările parafiscale sau din contribuțiile 
obligatorii ale statelor membre, în cazul 
programelor care ar putea beneficia de 
sprijin din partea Uniunii în temeiul 
articolului 42, al doilea paragraf din tratat, 
pe care Comisia le-a selecționat în 
conformitate cu prezentul regulament.

Prin derogare de la articolul 146 din 
Regulamentul (UE) XXXX/20..[ al 
Parlamentului European și al Consiliului* 
din …de instituire a unei organizări 
comune a piețelor produselor agricole
(„Regulamentul privind OCP unică”)
(COM(2011) 626)] și de la articolul 3 din 
Regulamentul (CE) nr. 1184/200628 al 
Consiliului, precum și în temeiul 
articolului 42 primul paragraf din tratat, 
articolele 107, 108 și 109 din tratat nu se 
aplică plăților, inclusiv contribuțiilor de 
cofinanțare, efectuate de statele membre, 
în aplicarea prezentului regulament și în 
conformitate cu dispozițiile acestuia, nici 
participărilor financiare provenind din 
încasările parafiscale sau din contribuțiile 
obligatorii ale statelor membre, în cazul 
programelor care ar putea beneficia de 
sprijin din partea Uniunii în temeiul 
articolului 42, al doilea paragraf din tratat, 
pe care Comisia le-a selecționat în 
conformitate cu prezentul regulament.

__________________ __________________
28 Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al 
Consiliului din 24 iulie 2006 de aplicare a 
anumitor norme de concurență în domeniul 
producției și comerțului cu produse 
agricole (JO L 214, 4.8.2006, p. 7).

28 Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al 
Consiliului din 24 iulie 2006 de aplicare a 
anumitor norme de concurență în domeniul 
producției și comerțului cu produse 
agricole (JO L 214, 4.8.2006, p. 7).

Or. pl
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Justificare

Statele membre ar trebui să mențină opțiunea de cofinanțare a programelor.

Amendamentul 340
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate în conformitate cu articolul 23
pentru a asigura tranziția între dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și cele din 
prezentul regulament.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare
în conformitate cu articolul 24 pentru a 
asigura tranziția între dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și cele din 
prezentul regulament.

Or. en


