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Amendamentul 75
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Marielle De Sarnez, 
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 42 primul paragraf și articolul 43 
alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 42 primul paragraf, articolul 43 
alineatul (2) și articolul 349,

Or. fr

Amendamentul 76
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este necesară precizarea conținutului 
programelor specifice destinate situației 
geografice a regiunilor ultraperiferice, 
marcată de factori precum distanța și 
insularitatea (denumite în continuare 
„programe POSEI”) care, în conformitate 
cu principiul subsidiarității, trebuie stabilite 
la nivelul geografic cel mai adecvat și 
transmise pentru aprobare Comisiei de 
către statele membre în cauză .

(3) Este necesară precizarea conținutului 
programelor specifice destinate situației 
geografice a regiunilor ultraperiferice, 
marcată de factori precum distanța și 
insularitatea (denumite în continuare 
„programe POSEI”) care, în conformitate 
cu principiul subsidiarității, trebuie stabilite 
la nivelul geografic cel mai adecvat și 
transmise pentru aprobare Comisiei de 
către statele membre în cauză, după o 
consultare internă prin intermediul 
comitetelor de monitorizare regională.

Or. pt
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Amendamentul 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a nu aduce prejudicii 
obiectivelor susținute de programele 
POSEI, Comisia ar trebui să realizeze 
studii de impact de fiecare dată când 
acordurile comerciale internaționale sunt 
negociate, iar sectoarele sprijinite prin 
programele POSEI pot fi amenințate. 
După ce a realizat aceste studii de impact 
sau evaluări prealabile ale consecințelor 
posibile, Comisia le transmite 
Parlamentului European, Consiliului, 
autorităților departamentale sau regionale 
alese ale regiunilor ultraperiferice, 
înainte de încheierea acordurilor 
internaționale respective.

Or. fr

Amendamentul 78
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu principiul 
subsidiarității și în spiritul flexibilității care 
stau la baza abordării privind programarea 
adoptată pentru sistemul de măsuri în 
favoarea regiunilor ultraperiferice, 
autoritățile desemnate de fiecare stat 
membru pot propune modificări ale 
programului în vederea adaptării acestuia 
la realitatea regiunilor ultraperiferice. În 
același sens, procedura de modificare a 
programelor trebuie adaptată la nivelul de 

(5) În conformitate cu principiul 
subsidiarității și în spiritul flexibilității care 
stau la baza abordării privind programarea 
adoptată pentru sistemul de măsuri în 
favoarea regiunilor ultraperiferice, 
autoritățile desemnate de statul membru
pot propune modificări ale programului, 
după consultarea părților interesate în 
cadrul comitetului de monitorizare 
regională, în vederea adaptării acestuia la 
realitatea regiunilor ultraperiferice. În 
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pertinență al fiecărui tip de modificare. același sens, procedura de modificare a 
programelor trebuie adaptată la nivelul de 
pertinență al fiecărui tip de modificare.

Or. pt

Amendamentul 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru îndeplinirea eficace a 
obiectivului de scădere a prețurilor în 
regiunile ultraperiferice și de diminuare a
costurilor suplimentare pe care le implică 
ultraperifericitatea și, în același timp, de 
menținere a competitivității produselor
Uniunii, trebuie să se acorde ajutoare 
pentru furnizarea de produselor ale Uniunii 
în regiunile ultraperiferice. Aceste ajutoare 
ar trebui să țină seama de cheltuielile 
suplimentare de transport către regiunile 
ultraperiferice și de prețurile practicate la 
exportul către țările terțe, precum și, în 
cazul în care este vorba de inputuri agricole 
sau de produse destinate prelucrării, de alte 
costuri suplimentare generate de 
ultraperifericitate, și anume de insularitate
și de suprafețele agricole reduse.

(8) Pentru îndeplinirea eficace a 
obiectivului de scădere a prețurilor în 
regiunile ultraperiferice prin diminuarea
costurilor suplimentare pe care le implică 
ultraperifericitatea și, în același timp, de 
menținere a competitivității produselor
regiunilor ultraperiferice, trebuie să se 
acorde ajutoare pentru furnizarea de 
produselor ale Uniunii în regiunile 
ultraperiferice. Aceste ajutoare ar trebui să
țină seama de cheltuielile suplimentare
legate de transportul acestor produse către 
regiunile ultraperiferice și de prețurile 
practicate la exportul către țările terțe, 
precum și, în cazul în care este vorba de 
inputuri agricole sau de produse destinate 
prelucrării, de alte costuri suplimentare 
generate de ultraperifericitate, și anume de 
insularitate și de suprafețele agricole 
reduse.

Or. fr

Amendamentul 80
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru îndeplinirea eficace a 
obiectivului de scădere a prețurilor în 
regiunile ultraperiferice și de diminuare a 
costurilor suplimentare pe care le implică 
ultraperifericitatea și, în același timp, de 
menținere a competitivității produselor 
Uniunii, trebuie să se acorde ajutoare 
pentru furnizarea de produselor ale Uniunii 
în regiunile ultraperiferice. Aceste ajutoare 
ar trebui să țină seama de cheltuielile 
suplimentare de transport către regiunile 
ultraperiferice și de prețurile practicate la 
exportul către țările terțe, precum și, în 
cazul în care este vorba de inputuri agricole 
sau de produse destinate prelucrării, de alte 
costuri suplimentare generate de 
ultraperifericitate, și anume de insularitate 
și de suprafețele agricole reduse.

(8) Pentru îndeplinirea eficace a 
obiectivului de scădere a prețurilor în 
regiunile ultraperiferice și de diminuare a 
costurilor suplimentare pe care le implică 
ultraperifericitatea și, în același timp, de 
menținere a competitivității produselor 
Uniunii, trebuie să se acorde ajutoare 
pentru furnizarea de produselor ale Uniunii 
în regiunile ultraperiferice. Aceste ajutoare 
ar trebui să țină seama de cheltuielile 
suplimentare de transport către regiunile 
ultraperiferice și de prețurile practicate la 
exportul către țările terțe, precum și, în 
cazul în care este vorba de inputuri agricole 
sau de produse destinate prelucrării, de alte 
costuri suplimentare generate de 
ultraperifericitate, și anume de insularitate,
de suprafețele agricole reduse, de terenul 
accidentat, de clima nefavorabilă și de 
răspândirea insulelor.

Or. pt

Amendamentul 81
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Diversificarea, de dorit ca urmare a 
realității din regiunile ultraperiferice este, 
uneori, greu de realizat.

Or. pt

Amendamentul 82
Rolandas Paksas
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se evita speculațiile care ar 
aduce prejudicii utilizatorilor finali în 
regiunile ultraperiferice, este necesar să se 
precizeze că de regimul specific de 
aprovizionare pot beneficia numai 
produsele sănătoase, corecte și de o calitate 
corespunzătoare în vederea comercializării.

(9) Pentru a se evita speculațiile care ar 
aduce prejudicii utilizatorilor finali în 
regiunile ultraperiferice, este necesar să se 
precizeze că de regimul specific de 
aprovizionare pot beneficia numai 
produsele sănătoase, corecte și de o calitate 
corespunzătoare în vederea comercializării, 
atunci când au fost stabilite condiții 
echivalente pentru utilizatorii finali.

Or. lt

Amendamentul 83
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În ceea ce privește zahărul peste cotă 
pentru aprovizionarea Insulelor Azore, 
Madeirei și Insulelor Canare, este necesar 
să se aplice în continuare sistemul de 
scutire de taxe de import. De asemenea, 
este necesar ca Insulele Azore să fie 
autorizate să beneficieze de scutirea de 
taxe de import pentru zahărul brut din 
trestie de zahăr, în limita bilanțului 
previzional de aprovizionare.

(15) În ceea ce privește zahărul peste cotă 
pentru aprovizionarea Insulelor Azore, 
Madeirei și Insulelor Canare, este necesar 
să se aplice în continuare sistemul de 
scutire de taxe de import. De asemenea, 
este necesar ca Insulele Azore să fie 
autorizate să beneficieze de scutirea de 
taxe de import pentru zahărul brut din 
trestie de zahăr, în limita maximă de 5% 
față de importurile din anul anterior.

Or. lt

Amendamentul 84
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deoarece orezul constituie un element 
de bază în dieta alimentară din Réunion,
unde producția locală nu este suficientă
pentru acoperirea necesităților locale, este 
necesar ca importul acestui produs în 
Réunion să fie în continuare scutit de toate 
taxele.

(17) Deoarece orezul constituie un element 
de bază în dieta alimentară din Réunion,
iar industriile de prelucrare și albire a 
orezului își au sediul acolo de mulți ani și 
deoarece Réunion nu produce suficient de 
mult orez pentru acoperirea necesităților 
locale, este necesar ca importul acestui 
produs în Réunion să fie în continuare 
scutit de toate taxele.

Or. fr

Amendamentul 85
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Politica Uniunii în favoarea 
producțiilor locale din regiunile 
ultraperiferice a cuprins numeroase 
produse și măsuri care le-au favorizat 
producția, comercializarea sau prelucrarea. 
Măsurile respective și-au demonstrat 
eficiența și au asigurat continuarea și 
dezvoltarea activităților agricole. Uniunea 
ar trebui să susțină în continuare aceste 
producții, element fundamental al 
echilibrului ecologic, social și economic al 
regiunilor ultraperiferice. Experiența a 
demonstrat că, după exemplul politicii de 
dezvoltare rurală, parteneriatul consolidat 
cu autoritățile locale poate permite 
soluționarea mai concretă a problemelor 
specifice ale regiunilor în cauză. Este prin 
urmare necesară continuarea sprijinului în 
favoarea producțiilor locale prin 
intermediul programelor POSEI.

(18) Politica Uniunii în favoarea 
producțiilor locale din regiunile 
ultraperiferice a cuprins numeroase 
produse și măsuri care le-au favorizat 
producția, comercializarea sau prelucrarea. 
Măsurile respective și-au demonstrat 
eficiența și au asigurat continuarea și 
dezvoltarea activităților agricole. Uniunea 
ar trebui să susțină în continuare aceste 
producții, element fundamental al 
echilibrului ecologic, social și economic al 
regiunilor ultraperiferice. Experiența a 
demonstrat că, după exemplul politicii de 
dezvoltare rurală, parteneriatul consolidat 
cu autoritățile locale poate permite 
soluționarea mai concretă a problemelor 
specifice ale regiunilor în cauză. Este, prin 
urmare, necesară continuarea sprijinului în 
favoarea producțiilor locale prin 
intermediul programelor POSEI și a 
finanțării acordate în cadrul fondurilor 
structurale și fondurilor agricole (Fondul 
European de Orientare și Garantare 
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Agricolă și Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală).

Or. lt

Amendamentul 86
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru sprijinirea comercializării 
produselor din regiunile ultraperiferice, 
este necesară instituirea unor ajutoare 
destinate comercializării produselor 
respective în afara regiunii de producție.

(19) Pentru sprijinirea comercializării 
produselor din regiunile ultraperiferice, 
este necesară instituirea unor ajutoare 
destinate comercializării produselor 
respective în afara regiunii de producție, 
având în vedere costurile suplimentare 
ridicate generate de distanțele mari față 
de piețele de consum și de necesitatea 
dublei depozitări, care reprezintă 
dezavantaje concurențiale decisive pentru 
competitivitatea acestora pe piața internă. 
Aceste elemente justifică necesitatea unei 
majorări a fondurilor de care dispune 
programul POSEI.

Or. pt

Amendamentul 87
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Producătorii agricoli din regiunile 
ultraperiferice trebuie încurajați să 
furnizeze produse de calitate, iar 
comercializarea acestora trebuie favorizată. 
În acest scop, poate fi utilă folosirea 
simbolului grafic introdus de Uniune.

(22) Producătorii agricoli din regiunile 
ultraperiferice trebuie încurajați să 
furnizeze produse de calitate, iar 
comercializarea acestora trebuie favorizată. 
În acest scop, poate fi utilă folosirea 
simbolului grafic introdus de Uniune, 
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însoțită de campanii de promovare a 
simbolului în vederea garantării unei mai 
mari empatii și recunoașteri față de 
produsele din regiunile ultraperiferice din 
partea consumatorilor.

Or. pt

Amendamentul 88
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Regimul de aprovizionare și 
măsurile în favoarea producțiilor locale 
vor trebui orientate, în măsura 
posibilităților, către o agricultură de 
calitate și produse inovatoare cu o valoare 
adăugată mare care ar putea satisface 
piețele exigente și nișele de piață.

Or. pt

Amendamentul 89
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23 bis) De asemenea, ar trebui avute în 
vedere costurile suplimentare care 
afectează producțiile agricole ale 
regiunilor ultraperiferice, ca urmare a 
dimensiunilor reduse ale parcelelor 
agricole și a răspândirii lor, inclusiv 
utilizarea motorinei în scopuri agricole nu 
doar pentru echipamentele care dezvoltă 
forță de tracțiune, ci și pentru alte 
vehicule, folosite pentru transportul
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diverselor materiale agricole între 
exploatații.

Or. pt

Amendamentul 90
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Se poate acorda o derogare de la 
politica constantă a Comisiei de a nu 
autoriza acordarea de ajutoare de stat 
pentru funcționare în sectorul producției, 
prelucrării și comercializării produselor 
agricole prevăzute de anexa I la tratat, 
pentru a atenua constrângerile specifice ale 
producției agricole din regiunile 
ultraperiferice legate de ultraperifericitate, 
mai ales de distanță, de insularitate, de 
suprafața redusă, de relief, de climă și de 
dependența economică față de un număr 
mic de produse.

(26) Se poate acorda o derogare de la 
politica constantă a Comisiei de a nu 
autoriza acordarea de ajutoare de stat 
pentru funcționare în sectorul producției, 
prelucrării și comercializării produselor 
agricole prevăzute de anexa I la tratat, 
pentru a atenua constrângerile specifice ale 
producției agricole din regiunile 
ultraperiferice legate de ultraperifericitate, 
mai ales de distanță, de insularitate, de 
suprafața redusă, de relief, de climă și de 
dependența economică față de un număr 
mic de produse. Producția agricolă are o 
funcție esențială în dinamizarea zonelor 
rurale și în fixarea populațiilor, deoarece 
zonele rurale ultraperiferice sunt deosebit 
de afectate de îmbătrânirea populației, 
densitatea redusă a populației și, în 
anumite cazuri, de depopulare. 

Or. pt

Amendamentul 91
Gabriel Mato Adrover

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Situația fitosanitară a producțiilor (27) Situația fitosanitară a producțiilor 
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agricole din regiunile ultraperiferice este 
afectată de dificultăți specifice legate de 
condițiile climatice, precum și de 
insuficiența mijloacelor de combatere 
aplicate până în prezent în aceste regiuni.
Prin urmare, trebuie puse în aplicare 
programe de combatere a organismelor 
dăunătoare, inclusiv prin metode biologice, 
și trebuie stabilită participarea financiară a 
Uniunii pentru realizarea programelor 
respective.

agricole din regiunile ultraperiferice este 
afectată de dificultăți specifice legate de
creșterea importurilor, de condițiile 
climatice, precum și de insuficiența 
mijloacelor de combatere aplicate până în 
prezent în aceste regiuni. Prin urmare, 
trebuie puse în aplicare programe de 
combatere a organismelor dăunătoare, 
inclusiv prin metode biologice durabile și 
ecologice, precum și programe de formare 
în acest domeniu și trebuie stabilită 
participarea financiară a Uniunii pentru 
realizarea programelor respective.

Or. es

Amendamentul 92
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Restructurarea din sectorul produselor 
lactate nu s-a încheiat încă în Azore. Pentru 
a se ține seama de puternica dependență a 
Insulelor Azore de producția de lapte, la 
care se adaugă alte neajunsuri legate de 
ultraperifericitate și de lipsa unei producții
de înlocuire rentabile, este necesară 
menținerea derogărilor de la anumite 
dispoziții ale Regulamentului (CE) 
nr. 1234/2007 privind taxa pe excedent 
aplicată laptelui și produselor lactate.

(29) Restructurarea din sectorul produselor 
lactate nu s-a încheiat încă în Azore. Pentru 
a se ține seama de puternica dependență a 
Insulelor Azore de producția de lapte, la 
care se adaugă alte neajunsuri legate de 
ultraperifericitate și de lipsa unei producții 
de înlocuire rentabile, este necesară 
menținerea derogărilor de la anumite 
dispoziții ale Regulamentului (CE) 
nr. 1234/2007 privind taxa pe excedent 
aplicată laptelui și produselor lactate. În 
același sens, pentru a permite o redresare 
structurală mai rapidă, care să 
pregătească mai bine sectorul pentru 
suprimarea regimului cotelor de lapte, se 
justifică dotarea programului POSEI cu 
resurse financiare adaptate măsurilor ce 
se dovedesc necesare, în urma studiilor 
propuse în prezentul regulament 
referitoare la efectele previzibile ale 
eliminării acestui regim.
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Or. pt

Amendamentul 93
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Decizia de eliminare a cotelor de 
lapte va avea un efect foarte negativ 
asupra sectorului laptelui și al produselor 
lactate, pe care propunerea Comisiei 
privind relațiile contractuale nu îl 
abordează. Acest aspect, coroborat cu 
scumpirea factorilor de producție și cu 
volatilitatea prețurilor, reduce puternic 
competitivitatea și trebuie evaluate în 
permanență efectele negative și introduse 
măsuri de compensare specifice, prin 
consolidarea fondurilor programelor 
POSEI, care să permită garantarea 
durabilității sectorului în regiunile 
ultraperiferice în care se află.

Or. pt

Amendamentul 94
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Având în vedere caracterul unic al 
producției de lapte în Azore, ca principal 
motor al economiei, al stabilității sociale, 
al calității mediului și al amenajării 
teritoriului, programul POSEI, ca 
program care vizează adaptarea politicii 
agricole comune la regiunile 
ultraperiferice, este instrumentul 
privilegiat pentru stabilirea de măsuri 
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care ar putea fi necesare pentru 
menținerea nivelurilor de producție 
actuale care decurg din drepturile de 
producție atribuite.

Or. pt

Amendamentul 95
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Sprijinul în favoarea producției de 
lapte de vacă în Madeira și în Réunion nu a 
fost suficient pentru a menține echilibrul 
între aprovizionarea internă și cea externă, 
în special din cauza marilor dificultăți 
structurale care afectează acest sector și a
slabei capacități a acestuia de a răspunde
pozitiv la noi medii economice. Prin 
urmare, producția de lapte UHT 
reconstituit din lapte praf provenind din 
Uniune trebuie autorizată în continuare, 
pentru a se asigura un procent mai 
important de acoperire a consumului local.
Pentru a informa corect consumatorii, este 
necesar să se prevadă obligația de a indica 
pe eticheta produsului oferit la vânzare 
modul în care a fost produs laptele UHT 
reconstituit din lapte praf.

(30) Sprijinul în favoarea producției de 
lapte de vacă în Madeira și în Réunion nu a 
fost suficient pentru a menține echilibrul 
între aprovizionarea internă și cea externă, 
în special din cauza marilor dificultăți 
structurale care afectează acest sector și a
dificultății acestuia de a răspunde la noi 
medii economice. Prin urmare, producția 
de lapte UHT reconstituit din lapte praf 
provenind din Uniune trebuie autorizată în 
continuare, pentru a se asigura un procent 
mai important de acoperire a consumului 
local, atât timp cât această măsură nu 
împiedică colectarea și desfacerea 
totalității laptelui obținut pe plan local și 
nici eforturile depuse pentru a facilita 
dezvoltarea acestei producții, obiectivul pe 
termen mediu pentru Réunion fiind 
autonomia producției de lapte. Pentru a 
informa corect consumatorii, este necesar 
să se prevadă obligația de a indica pe 
eticheta produsului oferit la vânzare modul 
în care a fost produs laptele UHT 
reconstituit din lapte praf. Această 
dispoziție ar trebui să poată fi aplicată în 
Martinica, în Guyana și în Guadelupa, 
imediat ce Franța solicită acest lucru și 
susține această cerere prin menționarea 
dorinței actorilor locali de a beneficia de 
dispoziția respectivă și a capacității 
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acestora de a pune în practică dezvoltarea 
sectorului laptelui.

Or. fr

Amendamentul 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) În vederea satisfacerii consumului 
local de lapte în Madeira și în Canare și 
având în vedere situația excedentului din 
Azore, ar trebui încurajată dinamica 
schimburilor comerciale între regiunile 
ultraperiferice, prin măsuri specifice care 
contribuie la activarea acestor relații 
comerciale, în special prin căile de 
transport. De asemenea, ar trebui 
asigurate condițiile necesare pentru un 
comerț corect și echitabil, în special în 
privința efectului fiscalității asupra 
schimburilor comerciale.

Or. pt

Amendamentul 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Trebuie sprijinite activitățile 
tradiționale în materie de creștere a 
animalelor de fermă. În vederea 
satisfacerii necesităților consumului local 
de lapte în Madeira și în Canare, ar trebui 
încurajat importul de bovine tinere 
masculi, în special în Azore, pentru a 



PE467.064v01-00 16/40 AM\869905RO.doc

RO

consolida dinamica schimburilor 
comerciale între regiunile ultraperiferice. 
De asemenea, ar trebui asigurate 
condițiile necesare pentru un comerț 
corect și echitabil, în special în privința 
efectului fiscalității asupra schimburilor 
comerciale.

Or. pt

Amendamentul 98
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Cultura tutunului a fost, din punct de 
vedere istoric, foarte importantă în 
arhipelagul Canare. Pe plan economic, 
aceasta continuă să fie una dintre 
principalele activități industriale din 
regiune. Pe plan social, această cultură este 
foarte intensivă în ceea ce privește mâna de 
lucru și privește micii agricultori. Cu toate 
acestea, această cultură nu este suficient de 
rentabilă și riscă să dispară. În prezent, 
producția de tutun se limitează la o mică 
suprafață pe insula La Palma și este 
destinată prelucrării artizanale de țigări.
Prin urmare, Spania trebuie autorizată să 
acorde în continuare un ajutor ca supliment 
la ajutorul oferit de Uniune, pentru a 
permite menținerea acestei culturi 
tradiționale și activitatea artizanală pe care 
o susține. De asemenea, pentru menținerea 
activității industriale de fabricare a 
produselor din tutun, trebuie scutite de 
drepturi vamale importurile în arhipelagul
Canare de tutun brut și semiprelucrat, în 
limita unei cantități anuale de 20 000 de 
tone echivalent de tutunuri brute desprinse 
de pe tulpină.

(34) Cultura tutunului a fost, din punct de 
vedere istoric, foarte importantă în 
arhipelagurile Canare și Azore. Pe plan 
economic, aceasta continuă să fie una 
dintre principalele activități industriale din 
regiune. Pe plan social, această cultură este 
foarte intensivă în ceea ce privește mâna de 
lucru și privește micii agricultori, făcând 
posibilă, în cazul Azorelor, rotația 
culturilor, evitând monoculturile și 
utilizarea excesivă a îngrășămintelor. Cu 
toate acestea, această cultură nu este 
suficient de rentabilă și riscă să dispară. În 
prezent, producția de tutun se limitează la o 
mică suprafață pe insula La Palma, în 
Canare, și este destinată prelucrării 
artizanale de țigări și pe insula São 
Miguel, în Azore, pentru producția de 
trabuce și țigări. Prin urmare, Spania și 
Portugalia trebuie autorizate să acorde în 
continuare un ajutor ca supliment la 
ajutorul oferit de Uniune, pentru a permite 
menținerea acestei culturi tradiționale și 
activitatea artizanală pe care o susține. De 
asemenea, pentru menținerea activității 
industriale de fabricare a produselor din 
tutun, trebuie scutite de drepturi vamale 
importurile în arhipelagurile Canare și 
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Azore de tutun brut și semiprelucrat, în 
limita unei cantități anuale de 20 000 de 
tone echivalent de tutunuri brute desprinse 
de pe tulpină.

Or. pt

Amendamentul 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Pentru îndeplinirea în totalitate a 
obiectivelor prezentului regulament, ar 
trebui ca acest instrument să poată 
preveni eventualele repercusiuni negative 
ale reformei politicii agricole comune 
pentru perioada de după 2013, ceea ce 
implică o aplicare selectivă și progresivă a 
noii PAC în regiunile ultraperiferice, 
având în vedere specificitățile acestora.

Or. pt

Amendamentul 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 35b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35b) Pentru îndeplinirea în totalitate a 
obiectivelor prezentului regulament, ar 
trebui ca acest instrument să poată 
preveni în orice moment eventualele 
repercusiuni negative ale acordurilor 
bilaterale și multilaterale, prin realizarea 
unui studiu de impact înainte de 
încheierea acordurilor, urmat de măsuri 
de compensare corespunzătoare.
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Or. pt

Amendamentul 101
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Din anul 2006, în anumite regiuni 
ultraperiferice a sporit necesarul de 
produse esențiale, în special în Insulele 
Azore și în DOM, din cauza dezvoltării 
șeptelului și a presiunii demografice. Este 
prin urmare necesar să se sporească partea 
din buget pe care o pot utiliza statele 
membre pentru regimul specific de 
aprovizionare a regiunilor în cauză.

(36) Din anul 2006, în anumite regiuni 
ultraperiferice a sporit necesarul de 
produse esențiale, în special în Insulele 
Azore și în DOM, din cauza dezvoltării 
șeptelului și a presiunii demografice. Este 
prin urmare necesar să se realizeze o 
majorare efectivă a fondurilor regimului
specific de aprovizionare, pentru a nu 
compromite ajutoarele actuale, 
indispensabile producțiilor locale, 
principalul obiectiv al programului 
POSEI.

Or. pt

Amendamentul 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea și dezvoltarea activității 
agricole în regiunile ultraperiferice, 
inclusiv producția, prelucrarea și 
comercializarea produselor locale.

(b) permanentizarea și dezvoltarea în
vederea asigurării caracterului durabil a 
așa-ziselor sectoare de diversificare 
animală și vegetală din regiunile 
ultraperiferice, inclusiv producția, 
prelucrarea și comercializarea produselor 
locale, ameliorând în mod semnificativ 
autoaprovizionarea populației locale prin 
sporirea producțiilor endogene și 
reducerea importurilor;
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Or. fr

Amendamentul 103
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea și dezvoltarea activității 
agricole în regiunile ultraperiferice, 
inclusiv producția, prelucrarea și 
comercializarea produselor locale.

(b) menținerea și dezvoltarea activității 
agricole în regiunile ultraperiferice, 
inclusiv producția, prelucrarea și 
comercializarea produselor locale, în 
special costurile suplimentare de 
transport.

Or. pt

Amendamentul 104
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) garantarea dezvoltării și consolidarea 
competitivității sectoarelor agricole așa-
zis tradiționale ale regiunilor 
ultraperiferice, inclusiv a producției, a 
prelucrării și a comercializării producției 
și produselor locale, asigurând în același 
timp repartizarea echitabilă între 
producători, prelucrători și distribuitori a 
veniturilor rezultate de pe urma 
produselor și subproduselor acestor 
sectoare.

Or. fr
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Amendamentul 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obiectivele enunțate la alineatul (1) 
sunt realizate într-un cadru general de 
dezvoltare durabilă, care să protejeze 
mediul și să garanteze producătorilor și 
agricultorilor venituri adecvate. Aceste 
obiective sunt, de asemenea, realizate 
pentru a asigura formarea permanentă a 
agricultorilor și a prelucrătorilor în 
scopul de a promova dezvoltarea unor 
sectoare agricole de calitate, performante 
și durabile.

Or. fr

Amendamentul 106
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul POSEI se stabilește la 
nivelul geografic considerat cel mai 
corespunzător de către statul membru în 
cauză. Acesta este elaborat de autoritățile 
competente desemnate de statul membru 
care, după consultarea autorităților și 
organizațiilor competente la nivelul 
teritorial corespunzător, îl supune 
aprobării Comisiei în conformitate cu 
articolul 6.

(2) Programele POSEI sunt stabilite de 
către autoritatea sau autoritățile 
desemnate de statul membru în cauză la 
nivelul geografic considerat cel mai 
corespunzător.

Or. fr
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Amendamentul 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La nivelul geografic corespunzător, 
autoritățile, colectivitățile departamentale 
sau regionale competente, organizațiile 
competente, organizațiile reprezentative 
și/sau profesionale interesate sunt 
consultate cu privire la proiectele de 
programe POSEI înainte ca acestea să fie 
prezentate Comisiei pentru aprobare.

Or. fr

Amendamentul 108
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru poate prezenta 
un singur program POSEI pentru 
regiunile sale ultraperiferice.

(3) Statele membre prezintă Comisiei și 
tuturor organizațiilor interesate de POSEI
o schemă organizatorică clară privind 
procesul de stabilire a programelor 
POSEI.

Or. fr

Amendamentul 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Măsurile luate în cadrul programelor 
POSEI trebuie să fie conforme cu legislația 
Uniunii, coerente cu celelalte politici ale 
Uniunii și cu măsurile luate în temeiul 
acestora.

(1) Măsurile luate în cadrul programelor 
POSEI trebuie să fie conforme cu legislația 
Uniunii, coerente cu celelalte politici ale 
Uniunii și cu măsurile luate în temeiul 
acestora, fără a aduce atingere articolului 
349 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, care recunoaște 
dreptul regiunilor ultraperiferice de a 
aplica un cadru diferențiat pentru a 
permite dezvoltarea și integrarea lor 
echitabilă în Uniune prin implementarea 
unor programe și instrumente specifice și 
adecvate situației lor.

Or. fr

Amendamentul 110
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei un 
proiect de program POSEI în cadrul 
resurselor financiare prevăzute la articolul 
29 alineatele (2) și (3).

(1) Statele membre prezintă Comisiei un 
proiect de program POSEI în cadrul 
resurselor financiare prevăzute la articolul 
29 alineatele (2) și (3). Acest proiect de 
program POSEI nu poate fi considerat 
admisibil de către Comisie decât în 
măsura în care a fost notificat 
președinților colectivităților 
departamentale sau regionale alese.

Or. fr

Amendamentul 111
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În funcție de evaluarea anuală a 
executării măsurilor incluse în programele 
POSEI, statele membre pot supune 
Comisiei propuneri de modificare în cadrul 
resurselor financiare menționate la
articolul 29 alineatele (2) și (3), pentru a 
adapta mai bine măsurile respective la 
cerințele regiunilor ultraperiferice și la 
strategia propusă. Comisia adoptă, printr-
un act de punere în aplicare, modalitățile 
unitare de prezentare a propunerilor de 
modificare a programului.

(2) În funcție de evaluarea anuală a 
executării măsurilor incluse în programele 
POSEI, statele membre pot supune 
Comisiei, după consultarea autorităților 
departamentale sau regionale alese,
propuneri de modificare în cadrul 
resurselor financiare menționate la articolul 
29 alineatele (2) și (3), pentru a adapta mai 
bine măsurile respective la cerințele 
regiunilor ultraperiferice și la strategia 
propusă. Comisia adoptă, printr-un act de 
punere în aplicare, modalitățile unitare de 
prezentare a propunerilor de modificare a 
programului.

Or. fr

Amendamentul 112
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În funcție de evaluarea anuală a 
executării măsurilor incluse în programele 
POSEI, statele membre pot supune 
Comisiei propuneri de modificare în cadrul 
resurselor financiare menționate la 
articolul 29 alineatele (2) și (3), pentru a 
adapta mai bine măsurile respective la 
cerințele regiunilor ultraperiferice și la 
strategia propusă. Comisia adoptă, printr-
un act de punere în aplicare, modalitățile 
unitare de prezentare a propunerilor de 
modificare a programului.

(2) În funcție de evaluarea anuală a 
executării măsurilor incluse în programele 
POSEI, statele membre, după consultarea 
actorilor socio-economici interesați, pot 
supune Comisiei propuneri de modificare 
în cadrul resurselor financiare menționate 
la articolul 29 alineatele (2) și (3), pentru a 
adapta mai bine măsurile respective la 
cerințele regiunilor ultraperiferice și la 
strategia propusă. Comisia adoptă, prin 
acte de punere în aplicare, modalitățile 
unitare de prezentare a propunerilor de 
modificare a programului.

Or. pt
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Amendamentul 113
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se instituie un regim specific de 
aprovizionare pentru produsele agricole 
prevăzute în anexa I la tratat, esențiale în 
regiunile ultraperiferice consumului uman 
sau fabricării de alte produse sau ca 
inputuri agricole.

1. Se instituie un regim specific de 
aprovizionare pentru produsele agricole 
prevăzute în anexa I la tratat, esențiale în 
regiunile ultraperiferice consumului uman 
sau fabricării de alte produse sau ca 
inputuri agricole, având în vedere 
întotdeauna principiul simplificării 
administrative pentru administrații și, în 
special, pentru beneficiarii finali, fără a 
afecta vreodată eficacitatea și mijloacele 
financiare respective alocate programului 
POSEI.

Or. pt

Amendamentul 114
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Alineatul (3) nu se aplică la 
produsele prelucrate în departamentele 
franceze de peste mări (DOM) care 
utilizează produse care au beneficiat de 
regimul specific de aprovizionare, în cazul 
în care aceste produse sunt expediate 
între DOM.

Or. fr

Justificare

Articolul 13 alineatul (2) litera (e) creează posibilitatea expedierii între DOM a produselor 
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prelucrate din materii prime care au beneficiat de RSA, fără rambursarea avantajului. Totuși 
articolul 9 alineatul (3) stabilește că nu se acordă niciun ajutor pentru produsele care au 
beneficiat deja de RSA într-o altă regiune ultraperiferică.

Amendamentul 115
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre trebuie facă eforturi 
pentru a asigura transferul efectiv al 
avantajelor economice acordate în cadrul 
regimului specific de aprovizionare către 
utilizatorul final, inclusiv aplicarea unei 
politici fiscale mai favorabile fie pentru 
produsele importate, fie pentru produsele 
prelucrate din produse importate în 
temeiul prezentului regim.

Or. pt

Amendamentul 116
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) care sunt exportate către țările terțe sau 
expediate către restul Uniunii în limitele 
cantităților care corespund expedierilor
tradiționale și exporturilor tradiționale.
Aceste cantități sunt stabilite de Comisie 
printr-un act de punere în aplicare pe baza 
mediei expedierilor sau exporturilor din 
decursul anilor 1989, 1990 și 1991.

(a) care sunt exportate către țările terțe sau 
expediate către restul Uniunii în limitele 
cantităților care corespund expedierilor și 
exporturilor convenite. Aceste cantități 
sunt stabilite de Comisie printr-un act de 
punere în aplicare pe baza mediei 
expedierilor sau exporturilor din decursul
celor mai favorabili trei ani din perioada 
2001-2011;

Or. en
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Amendamentul 117
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) și care au suportat costuri reale de 
import mai mari decât avantajele acordate 
în temeiul prezentului regim, pentru a 
permite o mai bună integrare a regiunilor 
ultrapreriferice pe piața internă. Comisia 
are sarcina de a acorda această 
autorizație în conformitate cu elementele 
de verificare prezentate.

Or. pt

Amendamentul 118
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul prezentului capitol, prin 
„comerț regional” se înțelege comerțul 
efectuat, pentru fiecare DOM, pentru 
Insulele Azore și Madeira și pentru 
Insulele Canare, către țări terțe stabilite de 
Comisie printr-un act de punere în 
aplicare.

(3) În sensul prezentului capitol, prin 
„comerț regional” se înțelege comerțul 
efectuat, pentru fiecare DOM, pentru 
Insulele Azore și Madeira și pentru 
Insulele Canare, către țări terțe ce aparțin 
unor spații geografice în care se înscriu 
aceste regiuni ultraperiferice, precum și 
către țări terțe cu care există o relație 
comercială istorică. Comisia adoptă actele 
de punere în aplicare privind lista acestor 
țări, ținându-se seama de cererile 
obiective prezentate de statele membre, 
după consultarea sectoarelor interesate. 
Această listă poate fi revizuită o dată 
pentru fiecare stat membru, la cererea 
acestuia. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
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procedura de examinare menționată la 
articolul 34 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să fie permisă actualizarea periodică a acestei liste de țări, întrucât aceasta ar 
putea duce la extinderea nelimitată a cantităților menționate la articolul 13 alineatul (2) 
litera (a). Ar fi mai proporțional și mai rezonabil ca statele membre să fie autorizate să 
solicite revizuirea o singură dată.

Amendamentul 119
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Lapte și produse lactate
Producția de lactate din Azore necesită 
importarea diverselor materiale care nu 
sunt disponibile la nivel local, cum ar fi 
ambalajele, plasticele și ambalajele UHT, 
ceea ce mărește costurile de producție și 
prețul final plătit de consumator, motiv 
pentru care ar trebui avută în vedere 
extinderea la acest tip de materiale a 
ajutoarelor prevăzute în cadrul regimului 
specific de aprovizionare.

Or. pt

Amendamentul 120
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programele POSEI cuprind măsuri (1) Programele POSEI cuprind măsuri 
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specifice în favoare producțiilor agricole 
locale care țin de domeniul de aplicare a 
titlului III partea a treia din tratat, necesare 
pentru asigurarea, în fiecare regiune 
ultraperiferică, a continuității și dezvoltării 
producțiilor agricole locale.

specifice în favoare producțiilor agricole 
locale care țin de domeniul de aplicare a 
titlului III partea a treia din tratat, necesare 
pentru asigurarea, în fiecare regiune 
ultraperiferică, a continuității și dezvoltării 
producțiilor agricole locale, având în 
vedere întotdeauna principiul simplificării 
administrative pentru administrații și, în 
special, pentru beneficiarii finali, fără a 
afecta vreodată eficacitatea și mijloacele 
financiare respective alocate programului 
POSEI.

Or. pt

Amendamentul 121
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) valoarea ajutorului stabilită pentru 
fiecare măsură sau acțiune în vederea 
atingerii unuia sau a mai multor obiective 
vizate de program;

(f) valoarea ajutorului stabilită pentru 
fiecare măsură în vederea atingerii unuia 
sau a mai multor obiective vizate de 
program;

Or. fr

Amendamentul 122
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ajutorul individual; (c) suma unitară a ajutorului;

Or. fr
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Amendamentul 123
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Franța și Portugalia prezintă Comisiei 
programe de combatere a organismelor 
dăunătoare plantelor și produselor vegetale 
din DOM, Azore și respectiv Madeira.
Aceste programe precizează obiectivele 
care trebuie atinse, măsurile care trebuie 
luate, durata și costul lor. Programele 
prezentate în temeiul prezentului articol 
nu au ca obiect protecția bananelor.

(1) Franța și Portugalia prezintă Comisiei 
programe de combatere a organismelor 
dăunătoare plantelor și produselor vegetale 
din DOM, Azore și respectiv Madeira.
Aceste programe precizează obiectivele 
care trebuie atinse, măsurile care trebuie 
luate, durata și costul lor.

Or. fr

Amendamentul 124
Gabriel Mato Adrover

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Măsurile menționate la articolele 103v, 
103w și 103y din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007 nu se aplică Insulelor Canare.

(3) Măsurile menționate la articolele 85g, 
85h, 85i, 85j, 85k, 85m, 103v, 103w și 
103y din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 
nu se aplică Insulelor Canare.

Or. es

Justificare

Viticultura este o producție agricolă care contribuie la conservarea spațiului rural al 
insulelor. Raportorul dorește ca în viitor Insulele Canare să fie exceptate de la aplicarea 
dispozițiilor care limitează dezvoltarea acestei producții, dat fiind regresul suferit de aceasta 
în ultimii ani. Impactul ar fi practic inexistent pentru sectorul din peninsulă, întrucât numai 
14,7% din vinurile consumate în Insulele Canare provin din producția locală.

Amendamentul 125
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În ceea ce privește conservarea 
peisajului și a caracteristicilor 
tradiționale ale terenurilor agricole și, în 
special, conservarea zidurilor de piatră, 
mai ales cele de sprijin ale teraselor, în 
unele regiuni ultraperiferice există și 
necesitatea de a stimula conservarea 
acestor caracteristici, dată fiind 
importanța capitală a acestora pentru 
peisajul tradițional și buna conservare a 
terenurilor, din cauza dificilei orografii și 
a caracteristicilor solului. De aceea, la 
alineatul (1) din articolul 21, trebuie să se 
extindă și la alte regiuni ultraperiferice 
flexibilitatea de care se bucură Madeira 
cu privire la dublarea fondurilor 
cantităților maxime anuale 
subvenționabile de către 
Uniunea Europeană, prevăzute în Anexa 
I a Regulamentului (CE) nr. 1628/2005.

Or. pt

Amendamentul 126
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până când șeptelul local de masculi tineri 
din specia bovină atinge un nivel suficient 
pentru a asigura menținerea și dezvoltarea 
producției locale de carne în DOM și 
Madeira, se deschide posibilitatea de a 
importa animale din specia bovină 
originare din țări terțe, în vederea îngrășării 
și consumului în DOM și în Madeira, fără 
să se aplice taxele de import din tariful 
vamal comun. Comisia adoptă printr-un 

Până când șeptelul local de masculi tineri 
din specia bovină atinge un nivel suficient 
pentru a asigura menținerea și dezvoltarea 
producției locale de carne în DOM și 
Madeira și având în vedere că insulele 
Azore, unde există un excedent, pot 
contribui la reducerea deficitului altor 
regiuni ultraperiferice, se deschide 
posibilitatea de a importa animale din 
specia bovină originare din țări terțe, în 
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act de punere în aplicare măsurile necesare 
pentru aplicarea prezentului paragraf, în 
special modalitățile de scutire de taxa de 
import pentru masculii tineri din specia 
bovină din DOM și Madeira.

vederea îngrășării și consumului în DOM 
și în Madeira, fără să se aplice taxele de 
import din tariful vamal comun. Comisia 
adoptă, prin intermediul actelor de punere 
în aplicare, măsurile necesare pentru 
aplicarea prezentului paragraf, în special 
modalitățile de scutire de taxa de import 
pentru masculii tineri din specia bovină din 
DOM și Madeira.

Or. pt

Amendamentul 127
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Măsurile prevăzute de prezentul 
regulament, cu excepția articolului 21, 
constituie intervenții destinate să 
stabilizeze piețele agricole, în sensul 
articolului 3 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al 
Consiliului.

(1) Măsurile prevăzute de prezentul 
regulament, cu excepția articolului 21, 
constituie intervenții destinate să 
stabilizeze piețele agricole și să garanteze 
plățile directe, în sensul articolului 3 
alineatul (1) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al 
Consiliului.

Or. pt

Amendamentul 128
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fondurile anuale prevăzute pentru 
finanțarea măsurilor prevăzute la 
capitolele III și IV, trebuie să înregistreze 
o creștere efectivă minimă de 20%, în 
cadrul regimului specific de 
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aprovizionare, considerată necesară 
pentru Portugalia și Franța.

Or. pt

Amendamentul 129
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare exercițiu financiar 
Uniunea finanțează măsurile prevăzute la 
capitolele II și IV până la o sumă anuală 
de:

(2) Pentru fiecare exercițiu financiar 
Uniunea finanțează măsurile prevăzute la 
capitolele II și IV până la o sumă anuală 
maximă de:

Or. en

Amendamentul 130
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia prezintă Parlamentului și 
Consiliului un raport de evaluare a 
impactului pe care l-ar avea eliminarea 
cotelor de lapte asupra venitului 
producătorilor. Acest raport este însoțit de 
o propunere legislativă care să prevadă 
compensarea, în orice moment, a 
pierderilor de venituri suferite de 
producătorii europeni.

Or. pt

Amendamentul 131
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Comisia prezintă Parlamentului și 
Consiliului un raport de evaluare a 
impactului unui eventual acord UE-
Mercosur asupra venitului producătorilor 
de carne de bovină. Acest raport este 
însoțit de o propunere legislativă care să 
prevadă compensarea, în orice moment, a 
pierderilor de venituri suferite de 
producătorii europeni.

Or. pt

Amendamentul 132
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acestea creează un ansamblu comun de 
indicatori de monitorizare (ocuparea 
forței de muncă, dinamizarea economiei, 
îmbunătățirea nivelului de viață) pentru a 
garanta realizarea de rapoarte periodice 
semestriale, precum și un raport global 
anual pentru a controla executarea, 
rezultatele și impactul programului 
POSEI în regiunile ultraperiferice în 
vederea asigurării eficacității sale.

Or. pt

Amendamentul 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu pot supune ajutoarele 
pentru regimul de aprovizionare niciunui 
tip de impozit sau efect fiscal, direct sau 
indirect, ajutoarele trebuind să ajungă 
integral la utilizatorul final în 
conformitate cu principiul stabilit la 
articolul 12.

Or. pt

Amendamentul 134
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Comitetele de monitorizare regionale
Realizarea de reuniuni semestriale ale 
comitetelor de monitorizare regionale 
pentru evaluarea eficacității și a nivelului 
de executare a fiecărei măsuri, printr-o 
consultare oficială și planificată a părților 
interesate, până la perioada de șase luni 
care precede cererea de modificare 
anuală a programului.

Or. pt

Amendamentul 135
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 30 iunie 2015, iar apoi o dată la 
cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului 

(3) Până la 30 iunie 2015, iar apoi o dată la 
cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului 
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European și Consiliului un raport general 
din care să reiasă impactul acțiunilor 
realizate în temeiul prezentului regulament, 
inclusiv în sectorul bananelor, însoțit, după 
caz, de propuneri corespunzătoare.

European și Consiliului un raport general 
din care să reiasă impactul acțiunilor 
realizate în temeiul prezentului regulament, 
inclusiv în sectorul bananelor și în cel al 
laptelui, însoțit, după caz, de propuneri 
corespunzătoare.

Or. pt

Amendamentul 136
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia realizează studii sau 
evaluări pentru măsurarea impactului pe 
care îl au asupra producțiilor locale 
negocierile comerciale bilaterale și 
multilaterale duse cu țări terțe sau cu 
piețe comerciale terțe, precum și 
modificările semnificative convenite în 
domeniul politicii agricole comune. 
Pentru aceste studii de impact, Comisia 
aplică criteriile definite de Organizația 
Națiunilor Unite. După caz, aceste studii 
sau evaluări sunt însoțite de propuneri de 
revizuire a fișei financiare și a măsurilor 
de ajutor destinate producțiilor locale, 
ținând seama de modificările care decurg 
din negocierile comerciale sau din 
modificările substanțiale ale politicii 
agricole comune, care au un impact 
important asupra principalelor producții 
ale regiunilor ultraperiferice.

Or. pt

Amendamentul 137
Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Având în vedere importanța 
impactului asupra producțiilor locale din 
regiunile ultraperiferice, studiile sau 
evaluările menționate la articolul 31 
alineatul (3a) trebuie să includă acordul 
bilateral UE-Mercosur.

Or. pt

Amendamentul 138
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Având în vedere importanța 
impactului previzibil asupra sectorului 
lactatelor din regiunile ultraperiferice, 
studiile sau evaluările menționate la 
articolul 31 alineatul (3a) trebuie să 
includă efectele eliminării regimului 
cotelor de lapte.

Or. pt

Amendamentul 139
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Comisia trebuie să includă un capitol 
specific în analizele, studiile și evaluările 
pe care le realizează în cadrul acordurilor 
comerciale și în cadrul politicii agricole 
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comune, în măsura în care este vorba 
despre aspecte care prezintă un interes 
deosebit pentru regiunile ultraperiferice.

Or. pt

Amendamentul 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau

Propunere de regulament
Articolul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Extinderea listei regiunilor ultraperiferice
Orice extindere a listei regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii Europene este 
însoțită de o mărire a alocațiilor bugetare 
pentru programele POSEI.

Or. fr

Amendamentul 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Competențele de a adopta actele 
delegate menționate de prezentul 
regulament se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată.

(1) Competențele de a adopta actele 
delegate menționate de prezentul 
regulament se conferă Comisiei pe o 
perioadă cinci ani. Comisia elaborează un 
raport referitor la competențele delegate 
cel târziu cu șase luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani.

Or. bg
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Justificare

В член 290 от ДФЕС е закрепено изрично, че законодателният акт трябва да посочва 
цел, съдържание, обхват и продължителност на делегирането. Предложението на 
Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на делегирани актове за 
неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар неопределеният срок да е все 
пак начин за конкретизиране на продължителността на делегирането, този подход не 
отчита възможността за изменение на  онези фактическите отношения, които 
представляват предмета на делегиране. Имайки предвид, че с делегирани актове 
Комисията изменя или допълва елементи от регламента, е редно на определен период 
от време Комисията да представя доклад относно приложението на всеки делегиран 
акт. Само така Парламентът и Съветът, след като преценят ефекта от 
делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да 
продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

Amendamentul 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Parlamentul European sau Consiliul pot 
prezenta obiecții cu privire la actul delegat 
în termen de două luni de la data 
notificării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen 
poate fi prelungit cu o lună.

(3) Parlamentul European și Consiliul pot 
formula obiecții la actul delegat în termen 
de trei luni de la data notificării. La 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen poate fi prelungit 
cu o lună.

Or. bg

Justificare

Este necesară prelungirea termenului pentru formularea obiecțiunilor, pentru a permite 
Parlamentului și Consiliului să studieze atent actul delegat și să decidă dacă adoptarea sa 
sub această formă este oportună și corectă.

Amendamentul 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au prezentat obiecții cu 
privire la actul delegat sau dacă, înaintea 
acestei date, atât Parlamentul European, cât 
și Consiliul au informat Comisia că au 
decis să nu prezinte obiecții, actul delegat 
intră în vigoare la data prevăzută în 
dispozițiile acestuia.

În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni la actul 
delegat sau dacă, înaintea acestei date, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia că au decis să nu
formuleze obiecțiuni, actul delegat se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și intră în vigoare la data 
prevăzută în dispozițiile acestuia sau, în 
absența unei astfel de mențiuni, actul 
delegat intră în vigoare după 20 de zile de 
la publicarea sa în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. bg

Amendamentul 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a remedia lacunele din legislația 
Uniunii, după cunoașterea obiecțiunilor 
la actul delegat, Comisia elaborează un 
nou act delegat, adoptat în același temei 
ca actul respins și cu privire la aceleași 
elemente neesențiale din regulament, dar 
revizuit pentru a elimina respectivele 
obiecțiuni.  

Or. bg

Justificare

След  като Европейският парламент или Съветът възразят основателно на  
делегиран акт, Комисията трябва да съобрази техните мотиви и съответно да 
измени предложението си. Възражението срещу делегиран акт е различно от 
оттегляне на делегираните правомощия. Затова е възможно приемането на делегиран 
акт относно някои елементи на регламента да е задължително с оглед по-доброто 
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уреждане на обществените отношения, но текстът предложен от Комисията да не 
е достатъчно добър, за постигане ефекта на делегирането. Това съответно ще бъде 
посочено в мотивите на възражението срещу делегирания акт. За да не остави 
неуредени обществените отношения, Комисията все пак трябва да приеме делегиран 
акт в тази сфера, но съобразен със забележките на Парламента или Съвета, 
посочени във възражението.

Amendamentul 145
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere că noul regulament intră 
în vigoare la 1 ianuarie 2012, statele 
membre nu trebuie să prezinte un nou 
program înainte de 1 august 2012, 
aplicabil în 2013 deoarece aceasta ar 
complica procesul de negociere cu 
serviciile Comisiei. Stabilitatea 
programelor este un avantaj pentru toți 
actorii, prin garantarea certitudinii 
juridice și a unei bune planificări a 
viitoarelor investiții.

Or. pt


