
AM\873362RO.doc PE469.817v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

2010/0370(COD)

13.7.2011

AMENDAMENTELE
42 - 61

Proiect de raport
Georgios Papastamkos
(PE467.027v01-00)

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea 
insulelor mici din Marea Egee

Propunere de regulament
(COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))



PE469.817v01-00 2/14 AM\873362RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\873362RO.doc 3/14 PE469.817v01-00

RO

Amendamentul 42
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a realiza în cele mai bune 
condiții obiectivele sistemului de măsuri în 
favoarea insulelor mici din Marea Egee, 
programul de sprijin trebuie să cuprindă 
măsuri care să garanteze aprovizionarea cu 
produse agricole și menținerea și 
dezvoltarea producțiilor agricole locale. 
Trebuie armonizat nivelul de programare și 
sistematizată abordarea de tip parteneriat 
între Comisie și statul membru.

(4) Pentru a realiza în cele mai bune 
condiții obiectivele sistemului de măsuri în 
favoarea insulelor mici din Marea Egee, 
programul de sprijin trebuie să cuprindă 
măsuri care să garanteze aprovizionarea cu 
produse agricole și menținerea și 
dezvoltarea producțiilor agricole locale. 
Trebuie armonizat nivelul de programare și 
sistematizată abordarea de tip parteneriat 
între Comisie și statul membru. Comisia 
trebuie să contribuie la elaborarea de 
programe de sprijin prin intermediul 
schimburilor de bune practici și prin 
stabilirea de indicatori-cadru armonizați 
pentru monitorizarea programelor.

Or. lt

Amendamentul 43
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Toate problemele insulelor mici din 
Marea Egee sunt accentuate de 
dimensiunea redusă a insulelor. Pentru a 
garanta eficiența măsurilor prevăzute, 
aceste măsuri trebuie să se aplice numai 
insulelor mici.

(7) Toate problemele insulelor mici din 
Marea Egee sunt accentuate de 
dimensiunea redusă a insulelor. Pentru a 
garanta eficiența măsurilor prevăzute, 
aceste măsuri trebuie să se aplice numai 
insulelor mici cu statut de regiuni 
ultraperiferice.
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Amendamentul 44
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a realiza în mod eficient 
obiectivul reducerii prețurilor în insulele 
mici din Marea Egee și pentru a atenua 
costurile suplimentare de depărtare și 
insularitate, menținându-se în același timp 
competitivitatea produselor din UE, este 
necesar să se acorde ajutoare pentru 
furnizarea de produse din UE în insulele 
mici din Marea Egee. Este necesar ca 
aceste ajutoare să ia în considerare 
costurile suplimentare de transport către 
insulele mici din Marea Egee și, în cazul 
unor factori de producție agricolă sau al 
unor produse destinate prelucrării, costurile 
suplimentare de insularitate și de 
dimensiune redusă.

(8) Pentru a realiza în mod eficient 
obiectivul reducerii prețurilor în insulele 
mici din Marea Egee și pentru a atenua 
costurile suplimentare de depărtare și 
insularitate, menținându-se în același timp 
competitivitatea produselor din UE, este 
necesar să se acorde ajutoare pentru 
furnizarea de produse din UE în insulele 
mici din Marea Egee. Este necesar ca 
aceste ajutoare să ia în considerare 
costurile suplimentare de transport către 
insulele mici din Marea Egee, prețurile 
exporturilor către țări terțe și, în cazul 
unor factori de producție agricolă sau al 
unor produse destinate prelucrării, costurile 
suplimentare de insularitate și de 
dimensiune redusă.

Or. lt

Amendamentul 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se evita speculațiile care ar 
aduce prejudicii utilizatorilor finali în 
insulele mici din Marea Egee, este 
necesar să se precizeze că de regimul 
specific de aprovizionare pot beneficia 
numai produsele de calitate bună, corectă 

eliminat
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și vandabilă.

Or. en

Amendamentul 46
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Politica Uniunii în favoarea 
producțiilor locale din insulele mici din 
Marea Egee, stabilită prin 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006, 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 trebuie să susțină în 
continuare aceste producții, element 
fundamental al echilibrului ecologic, social 
și economic al insulelor mici din Marea 
Egee. Experiența a demonstrat că, asemeni 
politicii de dezvoltare rurală, parteneriatul 
consolidat cu autoritățile locale poate 
permite abordarea mai precisă a 
problematicilor specifice insulelor 
respective. Prin urmare, este necesar să fie 
acordat și pe mai departe sprijinul în 
favoarea producțiilor locale prin 
intermediul programului de sprijin instituit 
pentru prima dată prin Regulamentul (CE) 
nr. 1405/2006.

(14) Politica Uniunii în favoarea 
producțiilor locale din insulele mici din 
Marea Egee, stabilită prin 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006, 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 trebuie să susțină în 
continuare aceste producții, element 
fundamental al echilibrului ecologic, social 
și economic al insulelor mici din Marea 
Egee. Experiența a demonstrat că, asemeni 
politicii de dezvoltare rurală, parteneriatul 
consolidat cu autoritățile locale poate 
permite abordarea mai precisă a 
problematicilor specifice insulelor 
respective. Prin urmare, este necesar să fie 
acordat și pe mai departe sprijinul în 
favoarea producțiilor locale prin 
intermediul programului de sprijin instituit 
pentru prima dată prin Regulamentul (CE) 
nr. 1405/2006 care constituie un model 
adecvat pentru introducerea de 
mecanisme de sprijin specifice care să 
cuprindă insulele mici din largul Siciliei, 
unde condițiile de mediu și socio-
economice sunt similare cu cele din 
insulele mici din Marea Egee.

Or. it
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Amendamentul 47
Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Ar trebui determinate principiile de 
bază care reglementează programul de 
sprijin pentru a institui mecanisme 
specifice pentru transportul produselor 
agricole neprocesate și procesate de pe 
insulă.

Or. el

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate 
din insulele mici din Marea Egee care suferă de un dublu dezavantaj competitiv, ținând cont 
de prețul ridicat al materiilor prime și al transportului acestora. Recomandarea urmează 
raționamentul care a stat la baza dispozițiilor regulamentului încercând să contrabalanseze 
dezavantajul costului mare de aprovizionare a insulelor cu materii prime.

Amendamentul 48
Spyros Danellis

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Programul de sprijin poate conține,
în vederea punerii în aplicare, și măsuri de 
finanțare destinate unor studii, proiecte 
demonstrative, formări profesionale și 
asistenței tehnice.

(16) În vederea punerii în aplicare a 
programului de sprijin, în viitor trebuie să 
se admită corelarea subvențiilor cu 
producția.

Or. el

Justificare

Pentru a asigura o utilizare cât mai eficientă cu putință a programului de sprijin și având în 
vedere fondurile publice disponibile limitate , este necesar să se coreleze subvențiile cu 
producția. Sunt disponibile și alte programe pentru cofinanțarea studiilor, a proiectelor 
demonstrative, a formării și a asistenței tehnice.
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Amendamentul 49
Spyros Danellis

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Este necesar să se încurajeze 
producătorii agricoli din insulele mici din 
Marea Egee să furnizeze produse de 
calitate și să se favorizeze comercializarea 
acestora.

(17) Este necesar să se încurajeze 
producătorii agricoli din insulele mici din 
Marea Egee să furnizeze produse de 
calitate, exploatând la maximum 
potențialul genetic și de propagare local,
și să se favorizeze comercializarea 
acestora, îndeosebi la nivel local, 
profitând de oportunitățile oferite de 
dezvoltarea altor sectoare, precum 
turismul..

Or. el

Amendamentul 50
Marit Paulsen

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Ar trebui să se acorde atenție 
conservării moștenirii culturale sub forma 
caracteristicilor fizice și tradiționale ale 
metodelor de producție agricolă.

Or. en

Amendamentul 51
Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a atenua constrângerile 
specifice ale producției agricole din 
insulele mici din Marea Egee legate de 
izolare, depărtare, insularitate, suprafața 
redusă, relieful montan, climă și 
dependența economică privind un număr 
redus de produse, se poate acorda o 
derogare de la politica constantă a 
Comisiei de a nu autoriza ajutoare de stat 
de funcționare în sectorul producției, 
prelucrării și comercializării produselor 
agricole care țin de anexa I la tratat.

(18) Pentru a atenua constrângerile 
specifice ale producției agricole din 
insulele mici din Marea Egee legate de 
izolare, depărtare, insularitate, suprafața 
redusă, relieful montan, climă și 
dependența economică privind un număr 
redus de produse, se poate acorda o 
derogare de la politica constantă a 
Comisiei de a nu autoriza ajutoare de stat 
de funcționare în sectorul producției, 
prelucrării, comercializării și transportului 
produselor agricole care țin de anexa I la 
tratat.

Or. el

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate 
din insulele mici din Marea Egee care suferă de un dublu dezavantaj competitiv, ținând cont 
de prețul ridicat al materiilor prime și al transportului acestora. Recomandarea urmează 
raționamentul care a stat la baza dispozițiilor regulamentului încercând să contrabalanseze 
dezavantajul costului mare de aprovizionare a insulelor cu materii prime.

Amendamentul 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a atenua constrângerile 
specifice ale producției agricole din 
insulele mici din Marea Egee legate de 
izolare, depărtare, insularitate, suprafața 
redusă, relieful montan, climă și
dependența economică privind un număr 
redus de produse, se poate acorda o 
derogare de la politica constantă a 
Comisiei de a nu autoriza ajutoare de stat 
de funcționare în sectorul producției, 
prelucrării și comercializării produselor 

(18) Pentru a atenua constrângerile 
specifice ale producției agricole din 
insulele mici din Marea Egee legate de 
izolare, depărtare, insularitate, suprafața 
redusă, relieful montan, climă, dependența 
economică și distanța față de piețe privind 
un număr redus de produse, se poate 
acorda o derogare de la politica constantă a 
Comisiei de a nu autoriza ajutoare de stat 
de funcționare în sectorul producției, 
prelucrării și comercializării produselor 
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agricole care țin de anexa I la tratat. agricole care țin de anexa I la tratat.

Or. en

Amendamentul 53
Spyros Danellis

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Din anul 2007, în insulele mici din 
Marea Egee a sporit necesarul de produse 
esențiale, din cauza dezvoltării șeptelului și 
a presiunii demografice. Este prin urmare 
necesar să se majoreze partea din buget pe 
care Grecia o poate utiliza pentru regimul 
specific de aprovizionare a insulelor mici 
din Marea Egee.

(20) Din anul 2007, în insulele mici din 
Marea Egee a crescut necesarul de produse 
esențiale, din cauza dezvoltării șeptelului, a 
abandonării sectorului primar ca urmare 
a costurilor de producție exorbitante și a 
presiunii turistice și demografice. Este prin 
urmare necesar să se majoreze partea din 
buget pe care Grecia o poate utiliza pentru 
regimul specific de aprovizionare a 
insulelor mici din Marea Egee. Cu toate 
acestea, majorarea nu ar trebui să se facă 
în detrimentul bugetului destinat 
consolidării producției agricole locale, ci 
ar trebui să fie însoțită de o creștere a 
sumelor alocate sprijinirii producției 
respective.

Or. el

Amendamentul 54
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Din anul 2007, în insulele mici din 
Marea Egee a sporit necesarul de produse 
esențiale, din cauza dezvoltării șeptelului și 
a presiunii demografice. Este prin urmare 
necesar să se majoreze partea din buget pe 
care Grecia o poate utiliza pentru regimul 

(20) Din anul 2007, în insulele mici din 
Marea Egee a sporit necesarul de produse 
esențiale, din cauza dezvoltării șeptelului și 
a presiunii demografice. Este prin urmare 
necesar să se majoreze în mod 
corespunzător partea din buget pe care 
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specific de aprovizionare a insulelor mici 
din Marea Egee.

Grecia o poate utiliza pentru regimul 
specific de aprovizionare a insulelor mici
din Marea Egee.

Or. lt

Amendamentul 55
Spyros Danellis

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Până cel mai târziu la 31 decembrie 
2016 Comisia trebuie să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport general privind impactul 
măsurilor adoptate pentru a implementa 
prezentul regulament, însoțit, dacă este 
cazul, de recomandări adecvate. În 
consecință, Comisia trebuie să examineze 
aceste recomandări pentru a garanta că 
acestea includ un program de dezvoltare 
sustenabil integrat care ia în considerare 
moștenirea culturală și importanța pentru 
mediu a insulelor mici din Marea Egee și 
aspectele și problemele legate de 
specificitatea poziției geografice și a 
condițiilor de mediu, precum și de 
creșterea migrației ilegale.

Or. el

Amendamentul 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește măsuri 
specifice în sectorul agricol, pentru a 
remedia dificultățile cauzate de izolarea, 

(1) Prezentul regulament stabilește măsuri 
specifice în sectorul agricol, pentru a 
remedia dificultățile cauzate de izolarea, 
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depărtarea, insularitatea și suprafața redusă 
a insulelor mici din Marea Egee, denumite 
în continuare „insulele mici”.

depărtarea, insularitatea, distanța față de 
piețe și suprafața redusă a insulelor mici 
din Marea Egee, denumite în continuare 
„insulele mici”.

Or. en

Amendamentul 57
Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul  1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea și dezvoltarea activității 
agricole în insulele mici, inclusiv a 
producției, prelucrării și comercializării 
produselor locale.

(b) menținerea și dezvoltarea activității 
agricole în insulele mici, inclusiv a 
producției, prelucrării, comercializării și 
transportului produselor locale procesate 
și neprocesate.

Or. el

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate 
din insulele mici din Marea Egee care suferă de un dublu dezavantaj competitiv, ținând cont 
de prețul ridicat al materiilor prime și al transportului acestora. Recomandarea urmează 
raționamentul care a stat la baza dispozițiilor regulamentului încercând să contrabalanseze 
dezavantajul costului mare de aprovizionare a insulelor cu materii prime.

Amendamentul 58
Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Programul poate cuprinde măsuri de 
sprijin pentru producția, prelucrarea sau
comercializarea produselor agricole din 
insulele mici.

(4) Programul poate cuprinde măsuri de 
sprijin pentru producția, prelucrarea,
comercializarea și transportul produselor 
agricole neprocesate și procesate din 
insulele mici.
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Or. el

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate 
din insulele mici din Marea Egee care suferă de un dublu dezavantaj competitiv, ținând cont 
de prețul ridicat al materiilor prime și al transportului acestora. Recomandarea urmează 
raționamentul care a stat la baza dispozițiilor regulamentului încercând să contrabalanseze 
dezavantajul costului mare de aprovizionare a insulelor cu materii prime.

Amendamentul 59
Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru sprijinirea comercializării 
produselor în afara regiunii de producție, 
Comisia poate adopta printr-un act delegat 
condițiile pentru stabilirea valorii 
ajutorului acordat în vederea 
comercializării și, dacă este cazul, 
cantitățile maxime care pot face obiectul 
ajutorului respectiv.

Pentru sprijinirea comercializării și 
transportului produselor neprocesate și 
procesate în afara regiunii de producție, 
Comisia poate adopta printr-un act delegat 
condițiile pentru stabilirea valorii 
ajutorului acordat în vederea 
comercializării și transportului și, dacă 
este cazul, cantitățile maxime care pot face 
obiectul ajutorului respectiv.

Or. el

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate 
din insulele mici din Marea Egee care suferă de un dublu dezavantaj competitiv, ținând cont 
de prețul ridicat al materiilor prime și al transportului acestora. Recomandarea urmează 
raționamentul care a stat la baza dispozițiilor regulamentului încercând să contrabalanseze 
dezavantajul costului mare de aprovizionare a insulelor cu materii prime.

Amendamentul 60
Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru produsele agricole prevăzute în 
anexa I la tratat, cărora li se aplică 
articolele 107, 108 și 109 din tratatul 
respectiv, Comisia poate autoriza, în 
conformitate cu articolul 108 din tratat, în 
sectoarele producției, prelucrării și 
comercializării produselor menționate, 
ajutoare de funcționare care au ca scop 
atenuarea constrângerilor specifice 
producției agricole din insulele mici, legate 
de izolarea acestora, depărtare, insularitate, 
suprafața redusă, relieful muntos, climă și 
dependența economică de un număr mic de 
produse.

(1) Pentru produsele agricole prevăzute în 
anexa I la tratat, cărora li se aplică 
articolele 107, 108 și 109 din tratatul 
respectiv, Comisia poate autoriza, în 
conformitate cu articolul 108 din tratat, în 
sectoarele producției, prelucrării,
comercializării  transportului produselor 
menționate, ajutoare de funcționare care au 
ca scop atenuarea constrângerilor specifice 
producției agricole din insulele mici, legate 
de izolarea acestora, depărtare, insularitate, 
suprafața redusă, relieful muntos, climă și 
dependența economică de un număr mic de 
produse.

Or. el

Justificare

Ar trebui să se acorde sprijin pentru transportul produselor agricole neprocesate și procesate 
din insulele mici din Marea Egee care suferă de un dublu dezavantaj competitiv, ținând cont 
de prețul ridicat al materiilor prime și al transportului acestora. Recomandarea urmează 
raționamentul care a stat la baza dispozițiilor regulamentului încercând să contrabalanseze 
dezavantajul costului mare de aprovizionare a insulelor cu materii prime.

Amendamentul 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru produsele agricole prevăzute în 
anexa I la tratat, cărora li se aplică 
articolele 107, 108 și 109 din tratatul 
respectiv, Comisia poate autoriza, în 
conformitate cu articolul 108 din tratat, în 
sectoarele producției, prelucrării și 
comercializării produselor menționate, 
ajutoare de funcționare care au ca scop 
atenuarea constrângerilor specifice 
producției agricole din insulele mici, legate 
de izolarea acestora, depărtare, insularitate, 

(1) Pentru produsele agricole prevăzute în 
anexa I la tratat, cărora li se aplică 
articolele 107, 108 și 109 din tratatul 
respectiv, Comisia poate autoriza, în 
conformitate cu articolul 108 din tratat, în 
sectoarele producției, prelucrării și 
comercializării produselor menționate, 
ajutoare de funcționare care au ca scop 
atenuarea constrângerilor specifice 
producției agricole din insulele mici, legate 
de izolarea acestora, depărtare, insularitate, 
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suprafața redusă, relieful muntos, climă și 
dependența economică de un număr mic de 
produse.

suprafața redusă, relieful muntos, climă și 
dependența economică de un număr mic de 
produse și distanța față de piețe.

Or. en


