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Amendamentul 1
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Referirea 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
18 ianuarie 2011 referitoare la 
recunoașterea agriculturii ca sector 
strategic în contextul securității 
alimentare1,

Or. en

Amendamentul 2
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Referirea 5a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 349 din TFUE 
care instituie un regim specific pentru 
regiunile ultraperiferice,

Or. pt

Amendamentul 3
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Referirea 8a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul Centrului 
Comun de Cercetare din 2007 intitulat 
„Consecințe, oportunități și provocări ale 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0006.
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biotehnologiei moderne pentru Europa”,

Or. en

Amendamentul 4
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Referirea 8b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul Centrului 
Comun de Cercetare din 2010 intitulat 
„Compendium of reference methods for 
GMO analysis” (Culegere de metode de 
referință pentru analiza OMG),

Or. en

Amendamentul 5
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Referirea 8c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul Centrului 
Comun de Cercetare din 2010 intitulat 
„Impactul obiectivului UE privind 
biocarburanții asupra piețelor agricole și 
utilizării terenurilor: o evaluare 
comparativă a procedurilor de modelare”,

Or. en

Amendamentul 6
Krisztina Morvai

Propunere de rezoluție
Referirea 11a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerile legislative 
ale Comisiei privind reforma PAC 
prezentate la 12 octombrie 2011 [COM 
(2011)625/3, COM(2011)627/3, 
COM(2011)628/3, COM(2011)629, 
COM(2011)630/3, COM(2011)631/3] și 
propunerea referitoare la Regulamentul 
unic OCP,

Or. hu

Amendamentul 7
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât nivelul ridicat al volatilității 
prețurilor produselor agricole de bază și a 
costurilor de producție agricolă a condus la 
creșterea nesiguranței veniturilor din 
sectorul agricol și a investițiilor pe termen 
lung efectuate de către agricultori;

A. întrucât nivelul ridicat al volatilității 
prețurilor produselor agricole de bază și a 
costurilor de producție agricolă ar putea 
conduce la creșterea nesiguranței 
veniturilor din sectorul agricol și a 
investițiilor pe termen lung efectuate de 
către agricultori;

Or. de

Amendamentul 8
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât nivelul ridicat al volatilității 
prețurilor produselor agricole de bază și a 
costurilor de producție agricolă a condus la 
creșterea nesiguranței veniturilor din 

A. întrucât nivelul ridicat al volatilității 
prețurilor produselor agricole de bază și a 
costurilor de producție agricolă a condus la 
creșterea nesiguranței veniturilor din 
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sectorul agricol și a investițiilor pe termen 
lung efectuate de către agricultori;

sectorul agricol și a investițiilor pe termen 
lung efectuate de către agricultori, în 
special în regiunile izolate, regiunile 
montane, regiunile insulare și regiunile 
ultraperiferice, în cazul cărora distanța și 
izolarea sunt factorii care implică costuri 
ridicate suplimentare, cu un impact 
negativ asupra veniturilor agricultorilor 
din aceste regiuni; 

Or. pt

Amendamentul 9
Elisabeth Köstinger

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, potrivit datelor Eurostat, între 
2000 și 2010 totalul costurilor de producție 
suportate de agricultorii din UE au crescut 
în mediu cu aproape 40 %, în timp ce 
prețurile la poarta fermei au crescut în 
medie cu sub 25 %; întrucât în acest 
deceniu costurile de producție au crescut 
cu 60 % pentru energie și lubrifianți, cu 
aproape 80 % pentru fertilizatorii și 
amelioratorii de sol sintetici, cu peste 30 % 
pentru hrana pentru animale, cu 
aproximativ 36 % pentru utilaje și alte 
echipamente, cu aproape 30 % pentru 
semințe și material săditor și cu aproape 
13 % pentru produsele fitosanitare și 
pesticide;

B. întrucât, potrivit datelor Eurostat, între 
2000 și 2010 totalul costurilor de producție 
suportate de agricultorii din UE au crescut 
în mediu cu aproape 40 %, în timp ce 
prețurile la poarta fermei au crescut în 
medie cu sub 25 %; întrucât în acest 
deceniu costurile de producție au crescut 
cu 60 % pentru energie și lubrifianți, cu 
aproape 80 % pentru fertilizatorii și 
amelioratorii de sol sintetici, cu peste 30 % 
pentru hrana pentru animale, cu 
aproximativ 36 % pentru utilaje și alte 
echipamente, cu aproape 30 % pentru 
semințe și material săditor și cu aproape 
13 % pentru produsele fitosanitare;

Or. de

Amendamentul 10
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, potrivit datelor Eurostat, între 
2000 și 2010 totalul costurilor de producție 
suportate de agricultorii din UE au crescut 
în mediu cu aproape 40%, în timp ce 
prețurile la poarta fermei au crescut în 
medie cu sub 25%; întrucât în acest 
deceniu costurile de producție au crescut 
cu 60% pentru energie și lubrifianți, cu 
aproape 80% pentru fertilizatorii și 
amelioratorii de sol sintetici, cu peste 30% 
pentru hrana pentru animale, cu 
aproximativ 36% pentru utilaje și alte 
echipamente, cu aproape 30% pentru 
semințe și material săditor și cu aproape 
13% pentru produsele fitosanitare și 
pesticide;

B. întrucât, potrivit datelor Eurostat, între 
2000 și 2010 totalul costurilor de producție 
suportate de agricultorii din UE au crescut 
în mediu cu aproape 40%, în timp ce 
prețurile la poarta fermei au crescut în 
medie cu sub 25%; întrucât în acest 
deceniu costurile de producție au crescut 
cu 60% pentru energie și lubrifianți, cu 
aproape 80% pentru fertilizatorii și 
amelioratorii de sol sintetici, cu peste 30% 
pentru hrana pentru animale, cu 
aproximativ 36% pentru utilaje și alte 
echipamente, cu aproape 30% pentru 
semințe și material săditor și cu aproape 
13% pentru produsele fitosanitare și 
pesticide, subliniind necesitatea facilitării 
accesului agricultorilor la factori de 
producție mai ieftini, în special de pe 
piața mondială;

Or. en

Amendamentul 11
Krisztina Morvai

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, potrivit datelor Eurostat, între 
2000 și 2010 totalul costurilor de producție 
suportate de agricultorii din UE au crescut 
în mediu cu aproape 40 %, în timp ce 
prețurile la poarta fermei au crescut în 
medie cu sub 25 %; întrucât în acest 
deceniu costurile de producție au crescut 
cu 60 % pentru energie și lubrifianți, cu 
aproape 80 % pentru fertilizatorii și 
amelioratorii de sol sintetici, cu peste 30 % 
pentru hrana pentru animale, cu 
aproximativ 36 % pentru utilaje și alte 
echipamente, cu aproape 30 % pentru 

B. întrucât, potrivit datelor Eurostat, între 
2000 și 2010 totalul costurilor de producție 
suportate de agricultorii din UE au crescut 
în mediu cu aproape 40 %, în timp ce 
prețurile la poarta fermei au crescut în 
medie cu sub 25 %; întrucât în acest 
deceniu costurile de producție au crescut 
cu 60 % pentru energie și lubrifianți, cu 
aproape 80 % pentru fertilizatorii și 
amelioratorii de sol sintetici, cu peste 30 % 
pentru hrana pentru animale, cu 
aproximativ 36 % pentru utilaje și alte 
echipamente, cu aproape 30 % pentru 
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semințe și material săditor și cu aproape 
13 % pentru produsele fitosanitare și 
pesticide;

semințe și material săditor și cu aproape 
13 % pentru produsele fitosanitare și 
pesticide; întrucât această tendință s-a 
accentuat totuși la începutul anilor ′90 
prin consolidarea politicii agricole 
neoliberale,

Or. hu

Amendamentul 12
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Sylvie Goulard, Britta 
Reimers, Liam Aylward

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât prețurile ridicate la produsele 
alimentare nu determină neapărat 
venituri agricole mai mari, în principal 
din cauza ritmului alert în care costurile 
producției agricole cresc și a diferențelor 
din ce în ce mai mari dintre prețurile de 
producție și cele de consum; 

Or. en

Amendamentul 13
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât creșterea costurilor de 
producție și dificultățile de a repercuta 
această creștere în lanțul de distribuție a 
produselor alimentare ar putea, pe termen 
scurt,  să pună în pericol supraviețuirea
anumitor întreprinderi, subminând 
totodată structura producției în anumite 
state membre și înrăutățind astfel balanța 
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comercială pe planul importurilor și al 
dependenței de piețele externe volatile; 

Or. pt

Amendamentul 14
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât, consumatorul, de asemenea, 
este dezavantajat de situația actuală 
deoarece producătorii nu sunt în măsură 
să transfere creșterea exponențială a 
costului factorilor de producție către 
marii distribuitori, care transferă această 
creștere către consumatori obținând 
marje mari de profit; 

Or. pt

Amendamentul 15
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât se preconizează că presiunea de 
apreciere a prețurilor factorilor de 
producție va crește ca urmare a 
insuficienței resurselor și a creșterii 
constante a cererii din economiile 
emergente;

C. întrucât se preconizează că presiunea de 
apreciere a prețurilor factorilor de 
producție va crește ca urmare a 
insuficienței resurselor, a creșterii 
constante a cererii din economiile 
emergente și a politicilor care îngreunează 
accesul agricultorilor din cadrul UE la 
hrana pentru animale mai ieftină 
disponibilă pe piața mondială;

Or. en
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Amendamentul 16
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât se preconizează că presiunea de 
apreciere a prețurilor factorilor de 
producție va crește ca urmare a 
insuficienței resurselor și a creșterii 
constante a cererii din economiile 
emergente;

C. întrucât se preconizează că presiunea de 
apreciere a prețurilor factorilor de 
producție va crește ca urmare a 
insuficienței resurselor și a creșterii 
constante a cererii de alimente din 
economiile emergente;

Or. en

Amendamentul 17
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât producția de alimente poate fi 
constant subminată de o gamă de factori, 
printre care se numără impactul 
dăunătorilor și al bolilor, disponibilitatea 
resurselor naturale și dezastrele naturale;

Or. en

Amendamentul 18
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât volatilitatea actuală a 
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prețurilor are o dimensiune europeană și 
mondială și, prin urmare, este necesar să 
se caute o soluție specifică la nivelul UE 
pentru lanțul agroalimentar, având în 
vedere rolul său strategic în cadrul 
Uniunii, în contextul în care, la nivelul 
G-20, s-a solicitat deja o acțiune 
concertată; 

Or. pt

Amendamentul 19
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât UE depinde din ce în ce mai 
mult de factorii de producție care sunt 
necesari pentru menținerea agriculturii 
pe teritoriul european; întrucât este 
necesară, prin urmare, reducerea rapidă a 
acestei dependențe, prin intermediul 
investițiilor și deciziilor strict politice, 
astfel încât să se asigure o mai mare 
autonomie alimentară a UE; 

Or. pt

Amendamentul 20
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât UE depinde într-o foarte 
mare măsură de importul de combustibili 
fosili; întrucât sporirea eficienței utilizării 
resurselor este fundamentală pentru 
Strategia Europa 2020 și pentru Foaia de 
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parcurs privind o Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor a 
Comisiei;

Or. en

Amendamentul 21
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât producția agricolă din UE 
depinde în cea mai mare parte de petrol, 
iar lanțul de aprovizionare cu alimente se 
bazează într-o mare măsură pe 
disponibilitatea și accesibilitatea acestuia; 
întrucât se așteaptă ca producția 
mondială de petrol să înceapă să scadă în 
medie cu 2-3 % pe an;

Or. en

Amendamentul 22
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât creșterea prețurilor petrolului 
brut este în mod inextricabil legată de 
creșterea costurilor producției agricole, 
conducând la majorarea prețurilor 
energiei, hranei pentru animale și 
îngrășămintelor, influențând astfel 
producția alimentară globală;

Or. en
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Amendamentul 23
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât producția de îngrășăminte 
agricole depinde în totalitate de 
aprovizionarea constantă cu fosfat 
natural; întrucât prețul său ca materie 
primă a crescut cu 800 % în perioada 
2007-2008, iar aprovizionarea ar putea 
atinge punctul maxim până în 2033-2035, 
după care acesta va deveni din ce în ce 
mai rar;

Or. en

Amendamentul 24
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, cu precădere în sectorul 
zootehnic, creșterea costurilor se datorează 
și cerințelor fitosanitare, de igienă și de 
securitate alimentară;

E. întrucât, atât în sectorul culturilor 
vegetale, cât și în sectorul zootehnic, 
creșterea costurilor se datorează și 
cerințelor fitosanitare, de igienă și de 
securitate alimentară;

Or. en

Amendamentul 25
Elisabeth Köstinger

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, cu precădere în sectorul 
zootehnic, creșterea costurilor se datorează 
și cerințelor fitosanitare, de igienă și de 
securitate alimentară;

E. întrucât, cu precădere în sectorul 
zootehnic, creșterea costurilor se datorează 
și cerințelor de protecție a plantelor, a 
animalelor și a mediului, de igienă și de 
securitate alimentară mai stricte;

Or. de

Amendamentul 26
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, cu precădere în sectorul 
zootehnic, creșterea costurilor se datorează 
și cerințelor fitosanitare, de igienă și de 
securitate alimentară;

E. întrucât, cu precădere în sectorul 
zootehnic, creșterea costurilor se datorează 
și cerințelor fitosanitare, de igienă, de 
securitate alimentară și cerințelor 
referitoare la bunăstarea animalelor;

Or. es

Amendamentul 27
Krisztina Morvai

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, cu precădere în sectorul 
zootehnic, creșterea costurilor se datorează 
și cerințelor fitosanitare, de igienă și de 
securitate alimentară;

E. întrucât, cu precădere în sectorul 
zootehnic, creșterea costurilor se datorează 
și cerințelor fitosanitare, de igienă și de 
securitate alimentară și, ca urmare, 
competitivitatea producătorilor europeni 
va scădea în continuare în comparație cu 
cea a producătorilor din țările terțe care 
nu trebuie să respecte aceste cerințe 
stricte;
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Or. hu

Amendamentul 28
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât UE a stabilit standarde înalte 
pentru securitatea alimentară, protecția 
cetățenilor și a mediului, care are un 
impact asupra perioadei și costurilor 
dezvoltării de noi practici și instrumente 
în amontele și în avalul lanțului 
alimentar; 

Or. en

Amendamentul 29
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât consumatorii, care se 
confruntă cu o reducere a puterii lor de 
cumpărare, optează tot mai des pentru 
produse ale căror standarde de calitate și 
de siguranță sunt inferioare standardelor 
produselor originare din UE și a căror 
trasabilitate nu este cunoscută, în special 
în cazul cărnii;

Or. pt

Amendamentul 30
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover
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Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât în Europa agricultura utilizează 
în medie 42 % din totalul resurselor de apă 
(Grecia 88 %, Spania 72 %, Portugalia 
59 %) și întrucât costurile irigațiilor și 
canalizărilor au înregistrat o creștere 
substanțială ca urmare a diminuării 
resurselor de apă dulce și se preconizează 
că vor crește în continuare ca urmare a 
schimbărilor climatice;

F. întrucât în Europa agricultura utilizează 
în medie 42 % din totalul resurselor de apă 
(Grecia 88 %, Spania 72 %, Portugalia 
59 %) și întrucât costurile irigațiilor și 
canalizărilor au înregistrat o creștere în 
scopul îmbunătățirii eficienței 
tehnologiilor de irigare și întrucât o parte 
din apa utilizată în agricultură se întoarce 
în circuitul natural al apei;

Or. es

Amendamentul 31
Alfreds Rubiks

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât în Europa agricultura utilizează 
în medie 42% din totalul resurselor de apă 
(Grecia 88%, Spania 72%, Portugalia 59%) 
și întrucât costurile irigațiilor și 
canalizărilor au înregistrat o creștere 
substanțială ca urmare a diminuării 
resurselor de apă dulce și se preconizează 
că vor crește în continuare ca urmare a 
schimbărilor climatice;

F. întrucât în Europa agricultura utilizează 
în medie 42 % din totalul resurselor de apă 
(Grecia 88 %, Spania 72 %, Portugalia 
59 %) și întrucât costurile irigațiilor, ale 
direcționării apei din regiunile umede și 
ale canalizărilor au înregistrat o creștere 
substanțială ca urmare a diminuării 
resurselor de apă dulce și se preconizează 
că vor crește în continuare ca urmare a 
schimbărilor climatice;

Or. lv

Amendamentul 32
Krisztina Morvai

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât în Europa agricultura utilizează 
în medie 42 % din totalul resurselor de apă 
(Grecia 88 %, Spania 72 %, Portugalia 
59 %) și întrucât costurile irigațiilor și 
canalizărilor au înregistrat o creștere 
substanțială ca urmare a diminuării 
resurselor de apă dulce și se preconizează 
că vor crește în continuare ca urmare a 
schimbărilor climatice;

F. întrucât în Europa agricultura utilizează 
în medie 42 % din totalul resurselor de apă 
(Grecia 88 %, Spania 72 %, Portugalia 
59 %) și întrucât costurile irigațiilor și 
canalizărilor au înregistrat o creștere 
substanțială ca urmare a diminuării și a 
gestionării nesustenabile a resurselor de 
apă dulce și se preconizează că vor crește 
în continuare ca urmare a schimbărilor 
climatice;

Or. hu

Amendamentul 33
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât creșterea costurilor terenurilor 
arendate și a prețurilor terenurilor 
influențează într-o mare măsură 
viabilitatea agriculturii și a tinerilor 
concurenți din agricultură și ar trebui 
luată în considerare în contextul 
analizelor posibilităților de reducere a 
costurilor de producție; întrucât această 
situație ar trebui îmbunătățită, mai ales 
pentru tinerii fermieri și, dacă este cazul, 
printr-o mai bună reglementare;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 34
Mairead McGuinness, James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât creșterea costurilor terenurilor 
arendate și a prețurilor terenurilor 
influențează într-o mare măsură 
viabilitatea agriculturii și a tinerilor 
concurenți din agricultură și ar trebui 
luată în considerare în contextul 
analizelor posibilităților de reducere a 
costurilor de producție; întrucât această 
situație ar trebui îmbunătățită, mai ales 
pentru tinerii fermieri și, dacă este cazul, 
printr-o mai bună reglementare;

G. întrucât prețul terenurilor agricole și 
prețul închirierii terenurilor influențează 
direct viabilitatea agriculturii și 
capacitatea tinerilor concurenți de a 
rămâne în sectorul agricol;

Or. en

Amendamentul 35
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât creșterea costurilor terenurilor 
arendate și a prețurilor terenurilor 
influențează într-o mare măsură viabilitatea 
agriculturii și a tinerilor concurenți din 
agricultură și ar trebui luată în considerare 
în contextul analizelor posibilităților de 
reducere a costurilor de producție; 
întrucât această situație ar trebui 
îmbunătățită, mai ales pentru tinerii 
fermieri și, dacă este cazul, printr-o mai 
bună reglementare;

G. întrucât creșterea costurilor terenurilor 
arendate și a prețurilor terenurilor 
influențează într-o mare măsură viabilitatea 
agriculturii, în special în cazul tinerilor 
concurenți, și ar trebui luată în considerare 
în contextul analizelor politicilor și 
regulamentelor de îmbunătățire a 
accesului la terenuri, mai ales pentru 
tinerii fermieri, fără a introduce noi 
denaturări;

Or. en

Amendamentul 36
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât creșterea costurilor terenurilor 
arendate și a prețurilor terenurilor 
influențează într-o mare măsură viabilitatea 
agriculturii și a tinerilor concurenți din 
agricultură și ar trebui luată în considerare 
în contextul analizelor posibilităților de 
reducere a costurilor de producție; întrucât 
această situație ar trebui îmbunătățită, mai 
ales pentru tinerii fermieri și, dacă este 
cazul, printr-o mai bună reglementare;

G. întrucât creșterea costurilor terenurilor 
arendate și a prețurilor terenurilor 
influențează într-o mare măsură viabilitatea 
agriculturii și a tinerilor concurenți din 
agricultură și ar trebui luată în considerare 
în contextul analizelor posibilităților de 
reducere a costurilor de producție; întrucât 
această situație ar trebui îmbunătățită, mai 
ales pentru tinerii fermieri;

Or. de

Amendamentul 37
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât creșterea costurilor terenurilor 
arendate și a prețurilor terenurilor 
influențează într-o mare măsură viabilitatea 
agriculturii și a tinerilor concurenți din 
agricultură și ar trebui luată în considerare 
în contextul analizelor posibilităților de 
reducere a costurilor de producție; întrucât 
această situație ar trebui îmbunătățită, mai 
ales pentru tinerii fermieri și, dacă este 
cazul, printr-o mai bună reglementare;

G. întrucât creșterea costurilor terenurilor 
arendate și a prețurilor terenurilor 
influențează într-o mare măsură viabilitatea 
agriculturii și a tinerilor concurenți din 
agricultură și ar trebui luată în considerare 
în contextul analizelor posibilităților de 
reducere a costurilor de producție; întrucât 
această situație ar trebui îmbunătățită, mai 
ales pentru tinerii fermieri și, dacă este 
cazul, printr-o mai bună reglementare;
întrucât orice propunere ar trebui să 
respecte toate sistemele de leasing stabilite 
în cadrul fiecărui stat membru și nu ar 
trebui să urmărească subminarea 
acestora;

Or. en
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Amendamentul 38
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât concentrarea pieței furnizorilor 
de factori de producție agricolă este extrem 
de ridicată, șase societăți controlând 
aproape 75% din piața substanțelor agro-
chimice și trei societăți controlând peste 
45% din piața semințelor; întrucât această 
concentrare contribuie la menținerea 
unor prețuri ridicate la semințe și are 
consecințe negative însemnate asupra 
diversității recoltelor;

H. întrucât concentrarea pieței furnizorilor 
de factori de producție agricolă este extrem 
de ridicată, șase societăți controlând 
aproape 75% din piața substanțelor agro-
chimice și trei societăți controlând peste 
45% din piața semințelor; 

Or. en

Amendamentul 39
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât concentrarea pieței furnizorilor 
de factori de producție agricolă este extrem 
de ridicată, șase societăți controlând 
aproape 75% din piața substanțelor agro-
chimice și trei societăți controlând peste 
45% din piața semințelor; întrucât această 
concentrare contribuie la menținerea unor 
prețuri ridicate la semințe și are consecințe 
negative însemnate asupra diversității 
recoltelor;

H. întrucât concentrarea pieței furnizorilor 
de factori de producție agricolă este extrem 
de ridicată, șase societăți controlând 
aproape 75% din piața substanțelor agro-
chimice și trei societăți controlând peste 
45% din piața semințelor; întrucât această 
concentrare contribuie la menținerea unor 
prețuri ridicate la semințe;

Or. de

Amendamentul 40
Spyros Danellis
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Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât concentrarea pieței furnizorilor 
de factori de producție agricolă este extrem 
de ridicată, șase societăți controlând 
aproape 75% din piața substanțelor agro-
chimice și trei societăți controlând peste 
45% din piața semințelor; întrucât această 
concentrare contribuie la menținerea unor 
prețuri ridicate la semințe și are consecințe 
negative însemnate asupra diversității 
recoltelor;

H. întrucât concentrarea pieței furnizorilor 
de factori de producție agricolă este extrem 
de ridicată, șase societăți controlând 
aproape 75% din piața substanțelor agro-
chimice și trei societăți controlând peste 
45% din piața semințelor; întrucât această 
concentrare contribuie la menținerea unor 
prețuri ridicate la semințe și are consecințe 
negative însemnate asupra diversității 
recoltelor tradiționale;

Or. en

Amendamentul 41
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât concentrarea pieței furnizorilor 
de factori de producție agricolă este extrem 
de ridicată, șase societăți controlând 
aproape 75 % din piața substanțelor agro-
chimice și trei societăți controlând peste 
45 % din piața semințelor; întrucât această 
concentrare contribuie la menținerea unor 
prețuri ridicate la semințe și are consecințe 
negative însemnate asupra diversității 
recoltelor;

H. întrucât concentrarea pieței furnizorilor 
de factori de producție agricolă este extrem 
de ridicată, șase societăți controlând 
aproape 75 % din piața substanțelor agro-
chimice și trei societăți controlând peste 
45 % din piața semințelor; întrucât această 
concentrare contribuie la menținerea unor 
prețuri ridicate la semințe și are consecințe 
negative însemnate asupra diversității 
recoltelor, iar agricultorii au o influență 
redusă asupra evoluției prețurilor;

Or. es

Amendamentul 42
Elisabeth Köstinger
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Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât concentrarea pieței furnizorilor 
de factori de producție agricolă este extrem 
de ridicată, șase societăți controlând 
aproape 75 % din piața substanțelor agro-
chimice și trei societăți controlând peste 
45 % din piața semințelor; întrucât această 
concentrare contribuie la menținerea unor 
prețuri ridicate la semințe și are consecințe 
negative însemnate asupra diversității 
recoltelor;

H. întrucât concentrarea pieței furnizorilor 
de factori de producție agricolă este extrem 
de ridicată, șase societăți controlând 
aproape 75 % din piața substanțelor agro-
chimice și trei societăți controlând peste 
45 % din piața semințelor; întrucât această 
concentrare contribuie la menținerea unor 
prețuri ridicate la semințe și are consecințe 
negative însemnate asupra diversității 
recoltelor; întrucât există concentrări 
mari ale pieței nu numai în amonte, ci și 
în comerțul (cu amănuntul) de produse 
alimentare, ceea ce generează o presiune 
suplimentară a costurilor asupra 
agriculturii;

Or. de

Amendamentul 43
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât viabilitatea și 
competitivitatea micilor producții 
(culturilor minore) sunt afectate în mod 
disproporționat de schimbările legislative 
și structurale din sectorul factorilor de 
producție și este necesar să se înțeleagă 
mai bine impactul acestor schimbări;

Or. es

Amendamentul 44
Rareș-Lucian Niculescu
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Propunerea de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât semințele certificate și 
brevetate și redevențele pentru utilizarea 
acestor semințe constituie principalul 
factor de creștere a prețurilor la semințe 
suportate de către fermieri;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 45
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât semințele certificate și brevetate 
și redevențele pentru utilizarea acestor 
semințe constituie principalul factor de 
creștere a prețurilor la semințe suportate de 
către fermieri;

I. întrucât creșterea prețurilor la 
combustibil, fertilizatori și hrană pentru 
animale constituie principalul factor de 
creștere a prețurilor suportate de către 
fermieri;

Or. en

Amendamentul 46
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât semințele certificate și brevetate 
și redevențele pentru utilizarea acestor 
semințe constituie principalul factor de 
creștere a prețurilor la semințe suportate de 
către fermieri;

I. întrucât semințele certificate și brevetate,
cererile de autorizare adresate 
organismelor naționale competente pentru 
utilizarea acestor semințe și redevențele
plătite în acest sens constituie principalul 
factor de creștere a prețurilor la semințe 
suportate de către fermieri;
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Or. bg

Amendamentul 47
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât semințele certificate și brevetate 
și redevențele pentru utilizarea acestor 
semințe constituie principalul factor de 
creștere a prețurilor la semințe suportate de 
către fermieri;

I. întrucât semințele certificate și brevetate 
și redevențele pentru utilizarea acestor 
semințe constituie unul dintre factorii care 
pot să justifice creșterea prețurilor la 
semințe suportate de către fermieri;

Or. en

Amendamentul 48
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât semințele certificate și brevetate 
și redevențele pentru utilizarea acestor 
semințe constituie principalul factor de 
creștere a prețurilor la semințe suportate de 
către fermieri;

I. întrucât semințele certificate și brevetate 
și redevențele pentru utilizarea acestor 
semințe au contribuit, împreună cu 
costurile mari la energie, la creșterea 
prețurilor la semințe suportate de către 
fermieri;

Or. en

Amendamentul 49
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Considerentul I
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât semințele certificate și brevetate 
și redevențele pentru utilizarea acestor 
semințe constituie principalul factor de 
creștere a prețurilor la semințe suportate de 
către fermieri;

I. întrucât semințele certificate și brevetate 
și redevențele pentru utilizarea acestor 
semințe constituie un factor de creștere a 
prețurilor la semințe suportate de către 
fermieri;

Or. fr

Amendamentul 50
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, date fiind fluctuațiile 
înregistrate de prețurile agricole de-a 
lungul lanțului alimentar și specula 
financiară generate de acestea,
transparența piețelor supraordonate lanțului 
alimentar este, de asemenea, esențială 
pentru îmbunătățirea concurenței și a 
rezistenței în fața volatilității prețurilor;

J. întrucât transparența atât a piețelor
supraordonate, cât și a piețelor 
subordonate lanțului alimentar este 
esențială pentru îmbunătățirea concurenței 
și a rezistenței în fața volatilității prețurilor;

Or. en

Amendamentul 51
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât agricultorii nu au influență 
asupra prețului pieței nici în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu factori de 
producție agricolă, și nici în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente;



PE473.999v01-00 26/114 AM\880724RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 52
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât este necesar să se realizeze 
investiții pe termen lung într-o mai bună 
gestionare a factorilor de producție și a
resurselor (energie, sol și substanțe
nutritive, apă) pentru a răspunde noilor 
provocări economice și ecologice, inclusiv 
în contextul strategiei Europa 2020;
întrucât fermierii ar trebui să beneficieze 
de un randament al investițiilor suficient
pentru a le permite să adopte sisteme 
agricole durabile, inovatoare și cu o 
utilizare mai eficientă a resurselor;

K. întrucât este necesar să se realizeze 
investiții pe termen lung într-o mai bună 
gestionare a resurselor, inclusiv a energiei, 
a solului și a substanțelor nutritive, a 
tehnologiei apei, a semințelor și a 
substanțelor agrochimice, pentru a 
răspunde noilor provocări economice și 
ecologice, inclusiv în contextul strategiei 
Europa 2020; întrucât fermierii ar trebui să 
beneficieze de un randament al investițiilor 
suficient pentru a le permite să adopte 
sisteme agricole durabile, inovatoare și cu 
o utilizare mai eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 53
Elisabeth Köstinger

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât este necesar să se realizeze 
investiții pe termen lung într-o mai bună
gestionare a factorilor de producție și a 
resurselor (energie, sol și substanțe 
nutritive, apă) pentru a răspunde noilor 
provocări economice și ecologice, inclusiv 
în contextul strategiei Europa 2020; 
întrucât fermierii ar trebui să beneficieze 
de un randament al investițiilor suficient 
pentru a le permite să adopte sisteme 

K. întrucât este necesar să se realizeze 
investiții pe termen lung într-o mai 
eficientă gestionare a factorilor de 
producție și a resurselor (energie, sol și 
substanțe nutritive, apă) pentru a răspunde 
noilor provocări economice și ecologice, 
inclusiv în contextul strategiei Europa 
2020; întrucât fermierii ar trebui să 
beneficieze de un randament al investițiilor 
suficient pentru a le permite să adopte 
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agricole durabile, inovatoare și cu o 
utilizare mai eficientă a resurselor;

sisteme agricole durabile, inovatoare și cu 
o utilizare mai eficientă a resurselor;

Or. de

Amendamentul 54
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât este necesar să se realizeze 
investiții pe termen lung într-o mai bună
gestionare a factorilor de producție și a 
resurselor (energie, sol și substanțe 
nutritive, apă) pentru a răspunde noilor 
provocări economice și ecologice, inclusiv 
în contextul strategiei Europa 2020; 
întrucât fermierii ar trebui să beneficieze 
de un randament al investițiilor suficient 
pentru a le permite să adopte sisteme 
agricole durabile, inovatoare și cu o 
utilizare mai eficientă a resurselor;

K. întrucât este necesar să se realizeze 
investiții pe termen lung într-o mai 
eficientă gestionare a factorilor de 
producție și a resurselor (energie, sol și 
substanțe nutritive, apă) pentru a răspunde 
noilor provocări economice și ecologice, 
inclusiv în contextul strategiei Europa 
2020; întrucât fermierii ar trebui să 
beneficieze de un randament al investițiilor 
suficient pentru a le permite să adopte 
sisteme agricole durabile, inovatoare și cu 
o utilizare mai eficientă a resurselor;

Or. de

Amendamentul 55
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât este necesar să se realizeze 
investiții pe termen lung într-o mai bună 
gestionare a factorilor de producție și a 
resurselor (energie, sol și substanțe 
nutritive, apă) pentru a răspunde noilor 
provocări economice și ecologice, inclusiv 
în contextul strategiei Europa 2020;
întrucât fermierii ar trebui să beneficieze 

K. întrucât este necesar să se realizeze 
investiții pe termen lung într-o mai bună 
gestionare a factorilor de producție și a 
resurselor (energie, sol și substanțe 
nutritive, apă) pentru a răspunde noilor 
provocări economice și ecologice, inclusiv 
în contextul strategiei Europa 2020; 
întrucât serviciile de extindere și 
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de un randament al investițiilor suficient 
pentru a le permite să adopte sisteme 
agricole durabile, inovatoare și cu o 
utilizare mai eficientă a resurselor;

îmbunătățirile și inovările instituționale 
care afectează utilizarea factorilor de 
producție, atitudinile și competențele 
fermierilor sunt deosebit de importante
pentru adoptarea de sisteme agricole 
durabile, inovatoare și cu o utilizare mai 
eficientă a resurselor;

Or. en

Amendamentul 56
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât serviciile de 
consultanță/extindere și de formare ar 
trebui să joace un rol esențial în 
promovarea unei producții agricole din ce 
în ce mai durabile și mai rentabile în 
cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 57
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât sistemele îmbunătățite de 
canalizare în ferme și în zonele rurale, 
precum și compostarea gunoiului de grajd 
lichid au un important potențial ca surse 
nutritive și de energie, cu condiția 
analizării amănunțite a posibilele lor 
utilizării, a tratării corespunzătoare a 
substanțelor posibil periculoase și a 
efectuării unor controale stricte;

L. întrucât fermentarea gunoiului de grajd 
este benefică pentru creșterea plantelor și 
protecția mediului;
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Or. de

Amendamentul 58
Elisabeth Köstinger

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât sistemele îmbunătățite de 
canalizare în ferme și în zonele rurale, 
precum și compostarea gunoiului de grajd 
lichid au un important potențial ca surse 
nutritive și de energie, cu condiția 
analizării amănunțite a posibilele lor 
utilizării, a tratării corespunzătoare a 
substanțelor posibil periculoase și a 
efectuării unor controale stricte;

L. întrucât compostul și gunoiul de grajd 
au un important potențial ca surse nutritive 
și de energie;

Or. de

Amendamentul 59
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât sistemele îmbunătățite de 
canalizare în ferme și în zonele rurale, 
precum și compostarea gunoiului de grajd 
lichid au un important potențial ca surse 
nutritive și de energie, cu condiția 
analizării amănunțite a posibilele lor 
utilizării, a tratării corespunzătoare a 
substanțelor posibil periculoase și a 
efectuării unor controale stricte;

L. întrucât sistemele îmbunătățite de 
canalizare în ferme și în zonele rurale, 
precum și compostarea gunoiului de grajd 
lichid au un important potențial ca surse 
nutritive și de energie, cu condiția 
analizării amănunțite a posibilele lor 
utilizării, a tratării corespunzătoare a 
substanțelor posibil periculoase și a 
efectuării unor controale stricte, fiind 
totodată necesar să se creeze stimulente 
pentru generarea de energie din biomasă, 
o măsură care, în plus, va contribui la o 
agricultură durabilă; 
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Or. pt

Amendamentul 60
Krisztina Morvai

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât producătorii care practică 
agricultura mixtă valorifică mult mai bine 
oportunitățile oferite în mod inerent de 
exploatațiile lor, cum ar fi producerea de 
furaje proprii, rotația culturilor, utilizarea 
îngrășămintelor de origine animală, 
combaterea buruienilor prin mijloace 
mecanice etc. și pot, prin urmare, să 
reducă semnificativ dependența lor de 
aprovizionarea externă cu îngrășăminte 
artificiale, amelioratori de sol, pesticide și 
erbicide, pe măsură ce prețurile acestora 
cresc;

Or. hu

Amendamentul 61
Elisabeth Köstinger

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât în agricultură există un 
potențial considerabil de economisire a 
energiei și a costurilor prin îmbunătățirea 
eficienței energetice și prin producția de 
energie regenerabilă locală (mai ales 
eoliană, solară, biogaze, utilizarea 
produselor provenite din deșeuri etc.);

M. întrucât în agricultură există un
potențial considerabil de economisire a 
energiei și a costurilor prin îmbunătățirea 
eficienței energetice și, suplimentar, prin 
producția de energie regenerabilă locală 
(mai ales eoliană, solară, biomasă, biogaze, 
biocarburanți, utilizarea produselor 
provenite din deșeuri etc.);

Or. de
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Amendamentul 62
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât în agricultură există un 
potențial considerabil de economisire a 
energiei și a costurilor prin îmbunătățirea 
eficienței energetice și prin producția de 
energie regenerabilă locală (mai ales 
eoliană, solară, biogaze, utilizarea 
produselor provenite din deșeuri etc.);

M. întrucât în agricultură există un 
potențial considerabil de economisire a 
energiei și a costurilor prin îmbunătățirea 
eficienței energetice și printr-o producție
care exploatează întregul potențial al 
energiei regenerabile (mai ales eoliană, 
solară, biogaze, utilizarea produselor 
provenite din deșeuri etc.);

Or. fr

Amendamentul 63
Krisztina Morvai

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât în agricultură există un 
potențial considerabil de economisire a 
energiei și a costurilor prin îmbunătățirea 
eficienței energetice și prin producția de 
energie regenerabilă locală (mai ales 
eoliană, solară, biogaze, utilizarea 
produselor provenite din deșeuri etc.);

M. întrucât în agricultură există un 
potențial considerabil de economisire a 
energiei și a costurilor prin îmbunătățirea 
eficienței energetice și prin producția de 
energie regenerabilă locală (mai ales 
eoliană, solară, biogaze, utilizarea uleiului 
vegetal drept combustibil, precum și a
produselor provenite din deșeuri etc.);

Or. hu

Amendamentul 64
Elisabeth Jeggle



PE473.999v01-00 32/114 AM\880724RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât în agricultură există un 
potențial considerabil de economisire a 
energiei și a costurilor prin îmbunătățirea 
eficienței energetice și prin producția de 
energie regenerabilă locală (mai ales 
eoliană, solară, biogaze, utilizarea 
produselor provenite din deșeuri etc.);

M. întrucât în agricultură există un 
potențial considerabil de economisire a 
energiei și a costurilor prin îmbunătățirea 
eficienței energetice și prin producția de 
energie regenerabilă locală (mai ales 
eoliană, solară, biogaze, utilizarea 
produselor provenite din deșeuri etc.); 
subliniază, în acest context, că gunoiul de 
grajd, care respectă cerințele de calitate 
ale legislației în domeniul 
îngrășămintelor și se utilizează ca 
îngrășământ, nu este considerat deșeu, 
chiar dacă, anterior, se fermentează în 
fabrici agricole de biogaz;

Or. de

Amendamentul 65
Béla Glattfelder

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât rotația culturilor ar trebui 
inclusă în măsurile de ecologizare din 
cadrul reformei PAC, dată fiind 
contribuția semnificativă pe care o are 
această practică la atenuarea 
schimbărilor climatice, precum și 
potențialul său în materie de reducere a 
utilizării îngrășămintelor și pesticidelor 
sintetice;

eliminat

Or. hu

Amendamentul 66
Mairead McGuinness
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Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât rotația culturilor ar trebui 
inclusă în măsurile de ecologizare din 
cadrul reformei PAC, dată fiind 
contribuția semnificativă pe care o are 
această practică la atenuarea schimbărilor 
climatice, precum și potențialul său în 
materie de reducere a utilizării 
îngrășămintelor și pesticidelor sintetice;

N. întrucât rotația culturilor poate 
contribui la atenuarea schimbărilor 
climatice și sprijină utilizarea durabilă a 
îngrășămintelor și pesticidelor sintetice;

Or. en

Amendamentul 67
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât rotația culturilor ar trebui 
inclusă în măsurile de ecologizare din 
cadrul reformei PAC, dată fiind 
contribuția semnificativă pe care o are 
această practică la atenuarea schimbărilor 
climatice, precum și potențialul său în 
materie de reducere a utilizării 
îngrășămintelor și pesticidelor sintetice;

N. întrucât rotația culturilor poate 
contribui la atenuarea schimbărilor 
climatice și sprijină utilizarea durabilă a 
îngrășămintelor și pesticidelor sintetice;

Or. en

Amendamentul 68
Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul N
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât rotația culturilor ar trebui 
inclusă în măsurile de ecologizare din 
cadrul reformei PAC, dată fiind 
contribuția semnificativă pe care o are 
această practică la atenuarea schimbărilor 
climatice, precum și potențialul său în 
materie de reducere a utilizării 
îngrășămintelor și pesticidelor sintetice;

N. întrucât rotația culturilor poate 
contribui la atenuarea schimbărilor 
climatice și la reducerea utilizării 
îngrășămintelor și pesticidelor sintetice;

Or. de

Amendamentul 69
Elisabeth Köstinger

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât rotația culturilor ar trebui 
inclusă în măsurile de ecologizare din 
cadrul reformei PAC, dată fiind 
contribuția semnificativă pe care o are 
această practică la atenuarea schimbărilor 
climatice, precum și potențialul său în 
materie de reducere a utilizării 
îngrășămintelor și pesticidelor sintetice;

N. întrucât rotația culturilor poate 
contribui în mod semnificativ la atenuarea 
schimbărilor climatice, precum și la 
reducerea utilizării îngrășămintelor și 
pesticidelor sintetice;

Or. de

Amendamentul 70
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât rotația culturilor ar trebui 
inclusă în măsurile de ecologizare din 
cadrul reformei PAC, dată fiind 

N. întrucât rotația culturilor ar trebui 
inclusă în măsurile de ecologizare din 
cadrul reformei PAC, dat fiind potențialul 
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contribuția semnificativă pe care o are 
această practică la atenuarea schimbărilor 
climatice, precum și potențialul său în 
materie de reducere a utilizării 
îngrășămintelor și pesticidelor sintetice;

pe care îl are această practică în materie de 
reducere a utilizării îngrășămintelor și 
pesticidelor sintetice;

Or. fr

Amendamentul 71
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât rotația culturilor ar trebui
inclusă în măsurile de ecologizare din 
cadrul reformei PAC, dată fiind contribuția 
semnificativă pe care o are această practică 
la atenuarea schimbărilor climatice, 
precum și potențialul său în materie de 
reducere a utilizării îngrășămintelor și 
pesticidelor sintetice;

N. întrucât rotația culturilor ar putea fi
inclusă în măsurile de ecologizare din 
cadrul reformei PAC în cazul în care 
condițiile locale permit acest lucru, dată 
fiind contribuția semnificativă pe care o are 
această practică la atenuarea schimbărilor 
climatice, precum și potențialul său în 
materie de reducere a utilizării 
îngrășămintelor și pesticidelor sintetice;

Or. en

Amendamentul 72
Alfreds Rubiks

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât rotația culturilor ar trebui 
inclusă în măsurile de ecologizare din 
cadrul reformei PAC, dată fiind contribuția 
semnificativă pe care o are această practică 
la atenuarea schimbărilor climatice, 
precum și potențialul său în materie de 
reducere a utilizării îngrășămintelor și 
pesticidelor sintetice;

N. întrucât rotația culturilor ar trebui
inclusă în principiile fundamentale și în 
măsurile de ecologizare din cadrul reformei 
PAC, dată fiind contribuția semnificativă 
pe care o are această practică la atenuarea 
schimbărilor climatice, precum și 
potențialul său în materie de reducere a 
utilizării îngrășămintelor și pesticidelor 
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sintetice;

Or. lv

Amendamentul 73
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât producția de culturi de proteine 
leguminoase din UE, precum și sistemele 
îmbunătățite de producție de alimente 
provenite de la animale hrănite cu furaje ar 
contribui la reducerea deficitului de 
proteine al UE și dependența acesteia de 
importuri de hrană pentru animale și le-ar 
aduce agricultorilor avantaje economice 
semnificative;

O. întrucât producția de culturi de proteine 
leguminoase din UE, precum și sistemele 
îmbunătățite de producție de alimente 
provenite de la animale hrănite cu furaje ar 
putea contribui la reducerea deficitului de 
proteine al UE și dependența acesteia de 
importuri de hrană pentru animale;

Or. de

Amendamentul 74
Mairead McGuinness, James Nicholson, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât producția de culturi de proteine 
leguminoase din UE, precum și sistemele 
îmbunătățite de producție de alimente 
provenite de la animale hrănite cu furaje ar 
contribui la reducerea deficitului de 
proteine al UE și dependența acesteia de 
importuri de hrană pentru animale și le-ar 
aduce agricultorilor avantaje economice 
semnificative;

O. întrucât producția de culturi de plante 
proteice leguminoase din UE, precum și 
sistemele îmbunătățite de producție de 
alimente provenite de la animale hrănite cu 
furaje ar contribui la reducerea deficitului 
de proteine al UE și dependența acesteia de 
importuri de hrană pentru animale și le-ar 
putea aduce agricultorilor avantaje 
economice semnificative, însă nu va 
constitui o soluție universală la multiplele 
dezechilibre existente în cadrul lanțului 
de aprovizionare cu factori de producție 
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agricolă și ar determina, de asemenea, o 
reducere a producției altor culturi arabile, 
mai eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor;

Or. en

Amendamentul 75
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât producția de culturi de proteine
leguminoase din UE, precum și sistemele 
îmbunătățite de producție de alimente 
provenite de la animale hrănite cu furaje ar 
contribui la reducerea deficitului de 
proteine al UE și dependența acesteia de 
importuri de hrană pentru animale și le-ar 
aduce agricultorilor avantaje economice 
semnificative;

O. întrucât producția de culturi de plante 
proteice leguminoase din UE, precum și 
sistemele îmbunătățite de producție de 
alimente provenite de la animale hrănite cu 
furaje ar contribui la reducerea deficitului 
de proteine al UE și dependența acesteia de 
importuri de hrană pentru animale 
necerealieră și le-ar aduce anumitor 
agricultori avantaje economice 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 76
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Elisabeth Jeggle, Herbert 
Dorfmann

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât integrarea anumitor culturi de 
energie în sistemele de rotație a culturilor 
și creșterea extensivă de animale ar putea, 
de asemenea, să aibă o contribuție
semnificativă la reducerea costurilor de 
producție, a pierderilor de NO2 în 
atmosferă și a spălării nutrienților;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 77
Elisabeth Köstinger

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât integrarea anumitor culturi de 
energie în sistemele de rotație a culturilor 
și creșterea extensivă de animale ar putea, 
de asemenea, să aibă o contribuție 
semnificativă la reducerea costurilor de 
producție, a pierderilor de NO2 în 
atmosferă și a spălării nutrienților;

eliminat

Or. de

Amendamentul 78
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât integrarea anumitor culturi de 
energie în sistemele de rotație a culturilor 
și creșterea extensivă de animale ar putea, 
de asemenea, să aibă o contribuție 
semnificativă la reducerea costurilor de 
producție, a pierderilor de NO2 în 
atmosferă și a spălării nutrienților;

P. întrucât integrarea anumitor culturi de 
energie în sistemele de rotație a culturilor 
și utilizarea extensivă a acestora în 
sectorul creșterii animalelor ar putea, de 
asemenea, să aibă o contribuție 
semnificativă la reducerea costurilor de 
producție, a pierderilor de NO2 în 
atmosferă și a spălării nutrienților;

Or. fr

Amendamentul 79
Esther de Lange, Mairead McGuinness
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Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. întrucât astfel de măsuri nu ar trebui 
să pună în pericol securitatea 
aprovizionării cu alimente a UE în 
termeni de productivitate și de niveluri de
producție;

Or. en

Amendamentul 80
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât semințele de fermă pot aduce 
importante avantaje economice și 
ecologice, inclusiv reducerea costurilor 
pentru fermieri și scăderea dependenței de 
produse agricole de bază, răspunzând 
astfel condițiilor agronomice specifice de 
pe exploatațiile agricole; întrucât 
îmbunătățirea infrastructurii în acest 
domeniu poate contribui în mod 
semnificativ la reducerea costurilor de 
producție a hranei pentru animale și a 
semințelor,

eliminat

Or. de

Amendamentul 81
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Q
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât semințele de fermă pot aduce 
importante avantaje economice și 
ecologice, inclusiv reducerea costurilor 
pentru fermieri și scăderea dependenței de 
produse agricole de bază, răspunzând 
astfel condițiilor agronomice specifice de 
pe exploatațiile agricole; întrucât
îmbunătățirea infrastructurii în acest 
domeniu poate contribui în mod 
semnificativ la reducerea costurilor de 
producție a hranei pentru animale și a 
semințelor,

eliminat

Or. ro

Amendamentul 82
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât semințele de fermă pot aduce 
importante avantaje economice și 
ecologice, inclusiv reducerea costurilor 
pentru fermieri și scăderea dependenței de 
produse agricole de bază, răspunzând 
astfel condițiilor agronomice specifice de 
pe exploatațiile agricole; întrucât 
îmbunătățirea infrastructurii în acest 
domeniu poate contribui în mod 
semnificativ la reducerea costurilor de 
producție a hranei pentru animale și a 
semințelor;

Q. întrucât, în anumite circumstanțe și în 
cazul anumitor varietăți, semințele de 
fermă pot constitui o alternativă la 
semințele comerciale;

Or. en

Amendamentul 83
Spyros Danellis
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Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât semințele de fermă pot aduce 
importante avantaje economice și 
ecologice, inclusiv reducerea costurilor 
pentru fermieri și scăderea dependenței de 
produse agricole de bază, răspunzând 
astfel condițiilor agronomice specifice de 
pe exploatațiile agricole; întrucât 
îmbunătățirea infrastructurii în acest 
domeniu poate contribui în mod 
semnificativ la reducerea costurilor de 
producție a hranei pentru animale și a 
semințelor;

Q. întrucât semințele de fermă pot aduce 
importante avantaje economice și 
ecologice, inclusiv reducerea dependenței 
de factorii de producție achiziționați și a 
costurilor pentru anumiți fermieri, 
răspunzând astfel condițiilor agronomice 
specifice de pe exploatațiile agricole; 
întrucât îmbunătățirea infrastructurii în 
acest domeniu poate contribui în mod 
semnificativ la reducerea costurilor de 
producție a hranei pentru animale și a 
semințelor și la îmbunătățirea 
biodiversității;

Or. en

Amendamentul 84
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât semințele de fermă pot aduce 
importante avantaje economice și 
ecologice, inclusiv reducerea costurilor 
pentru fermieri și scăderea dependenței de 
produse agricole de bază, răspunzând 
astfel condițiilor agronomice specifice de 
pe exploatațiile agricole; întrucât 
îmbunătățirea infrastructurii în acest 
domeniu poate contribui în mod
semnificativ la reducerea costurilor de 
producție a hranei pentru animale și a 
semințelor,

Q. întrucât semințele de fermă pot aduce 
importante avantaje economice și 
ecologice, inclusiv reducerea costurilor 
pentru fermieri și scăderea dependenței de 
produse agricole de bază; întrucât 
îmbunătățirea infrastructurii în acest 
domeniu poate contribui în mod 
semnificativ la reducerea costurilor de 
producție a hranei pentru animale și a 
semințelor,

Or. fr
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Amendamentul 85
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât semințele de fermă pot aduce 
importante avantaje economice și 
ecologice, inclusiv reducerea costurilor 
pentru fermieri și scăderea dependenței de 
produse agricole de bază, răspunzând astfel 
condițiilor agronomice specifice de pe 
exploatațiile agricole; întrucât 
îmbunătățirea infrastructurii în acest 
domeniu poate contribui în mod 
semnificativ la reducerea costurilor de 
producție a hranei pentru animale și a 
semințelor,

Q. întrucât, în cazul în care Regulamentul 
(CE) nr. 2100/94 al Consiliului de 
instituire a unui sistem de protecție 
comunitară a soiurilor de plante permite 
acest lucru, semințele de fermă pot aduce 
importante avantaje economice și 
ecologice, inclusiv reducerea costurilor 
pentru fermieri și scăderea dependenței de 
produse agricole de bază, răspunzând astfel 
condițiilor agronomice specifice de pe 
exploatațiile agricole; întrucât 
îmbunătățirea infrastructurii în acest 
domeniu poate contribui în mod 
semnificativ la reducerea costurilor de 
producție a hranei pentru animale și a 
semințelor,

Or. en

Amendamentul 86
Elisabeth Köstinger

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât semințele de fermă pot aduce 
importante avantaje economice și 
ecologice, inclusiv reducerea costurilor 
pentru fermieri și scăderea dependenței de 
produse agricole de bază, răspunzând astfel 
condițiilor agronomice specifice de pe 
exploatațiile agricole; întrucât 
îmbunătățirea infrastructurii în acest 
domeniu poate contribui în mod 
semnificativ la reducerea costurilor de 
producție a hranei pentru animale și a 

Q. întrucât semințele de fermă pot aduce 
importante avantaje economice și 
ecologice, inclusiv reducerea costurilor 
pentru fermieri și scăderea dependenței de 
produse agricole de bază, răspunzând astfel 
condițiilor agronomice specifice de pe 
exploatațiile agricole; întrucât 
îmbunătățirea infrastructurii în acest 
domeniu poate contribui în mod 
semnificativ la reducerea costurilor de 
producție a hranei pentru animale și a 
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semințelor, semințelor,

Or. de

Amendamentul 87
Elisabeth Köstinger

Propunere de rezoluție
Considerentul Qa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q a. întrucât, ca urmare a depozitării și 
transportului necorespunzătoare, cantități 
semnificative de produse agricole de bază 
se deteriorează și trebuie eliminate, 
nemaifiind disponibile ca alimente sau ca 
hrană pentru animale (FAO, Global Food 
Losses and Food Waste, 2011); 

Or. de

Amendamentul 88
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Considerentul Qa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qa. întrucât coordonarea valorii lanțului 
alimentar trebuie să aibă ca rezultat 
crearea unei valori adiționale, 
suplimentare nevoilor de bază pentru 
asigurarea siguranței și calității 
alimentelor;

Or. ro

Amendamentul 89
Mairead McGuinness, James Nicholson
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să includă în programul 
său de lucru o revizuire a legislației 
pentru a îmbunătăți transparența prețurilor 
factorilor de producție din exploatații și 
marjele prețurilor din sectoarele industriale 
supraordonate agriculturii;

1. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească transparența prețurilor 
factorilor de producție din exploatații și 
marjele prețurilor din sectoarele industriale 
supraordonate agriculturii;

Or. en

Amendamentul 90
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să includă în programul 
său de lucru o revizuire a legislației pentru 
a îmbunătăți transparența prețurilor 
factorilor de producție din exploatații și
marjele prețurilor din sectoarele 
industriale supraordonate agriculturii;

1. invită Comisia să includă în programul 
său de lucru o revizuire a legislației pentru 
a îmbunătăți transparența prețurilor 
factorilor de producție agricolă și pentru a 
garanta că normele de concurență se 
aplică și sunt puse în aplicare în cadrul 
tuturor piețelor, atât subordonate, cât și 
supraordonate din lanțul alimentar;

Or. en

Amendamentul 91
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. invită Comisia să includă în programul 
său de lucru o revizuire a legislației pentru 
a îmbunătăți transparența prețurilor 

1. invită Comisia să includă în programul 
său de lucru o revizuire a legislației pentru 
a îmbunătăți transparența privind marjele 
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factorilor de producție din exploatații și
marjele prețurilor din sectoarele industriale 
supraordonate agriculturii;

prețurilor din sectoarele industriale 
supraordonate agriculturii;

Or. de

Amendamentul 92
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Sylvie Goulard, Britta 
Reimers, Liam Aylward

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită o supraveghere mai atentă și o 
analiză mai profundă, la nivelul UE și la 
nivel mondial, a principiilor economice 
fundamentale care legitimează creșterea 
prețurilor alimentelor, a interacțiunilor 
predominante între fluctuațiile cererii și 
ofertei, precum și a interacțiunilor în 
creștere între fluctuațiile prețurilor 
energiei, ale factorilor de producție și ale 
produselor agricole de bază;

Or. en

Amendamentul 93
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Sylvie Goulard, Britta 
Reimers, Liam Aylward

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. solicită Comisiei să-și consolideze 
analiza privind motivele care stau la baza 
fluctuațiilor extreme ale pieței și să 
clarifice într-o mai mare măsură 
interacțiunile dintre speculație și piețele 
agricole, precum și dintre piețele 
energetice și materiile prime alimentare; 
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subliniază că aceasta ar trebui să 
constituie unul din eforturile depuse în 
vederea unei mai bune reglementări, a 
sporirii transparenței și calității 
informațiilor privind piețele financiare la 
nivel global și la nivelul UE, inclusiv în 
următoarea revizuire a Directivei privind 
piețele instrumentelor financiare 
(Markets in Financial Instruments 
Directive – MiFID) și a Directivei privind 
abuzul de piață (Market Abuse Directive 
– MAD);

Or. en

Amendamentul 94
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să încurajeze 
îmbunătățirea practicilor agronomice și a
gestionării resurselor agricole, în scopul de 
a reduce costurile de producție și pierderile 
de substanțe nutritive și de a crește 
inovarea, eficiența resurselor și 
sustenabilitate din cadrul sistemelor de 
producție agricolă;

2. invită Comisia să încurajeze 
eficientizarea practicilor agronomice și 
îmbunătățirea gestionării resurselor 
agricole, în scopul de a reduce costurile de 
producție și pierderile de substanțe 
nutritive și de a crește inovarea, eficiența 
resurselor și sustenabilitate din cadrul 
sistemelor de producție agricolă; își 
exprimă convingerea că aceasta s-ar 
putea materializa în cadrul Parteneriat 
european pentru inovare anunțat în 
domeniul productivității și durabilității 
agricole;

Or. de

Amendamentul 95
Krisztina Morvai

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să încurajeze 
îmbunătățirea practicilor agronomice și a 
gestionării resurselor agricole, în scopul de 
a reduce costurile de producție și pierderile 
de substanțe nutritive și de a crește 
inovarea, eficiența resurselor și 
sustenabilitate din cadrul sistemelor de 
producție agricolă;

2. invită Comisia să încurajeze 
îmbunătățirea și durabilitatea practicilor 
agronomice și a gestionării resurselor 
agricole, în scopul de a reduce costurile de 
producție și pierderile de substanțe 
nutritive și de a crește inovarea, eficiența 
resurselor și sustenabilitate din cadrul 
sistemelor de producție agricolă;

Or. hu

Amendamentul 96
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să încurajeze 
îmbunătățirea practicilor agronomice și a 
gestionării resurselor agricole, în scopul de 
a reduce costurile de producție și pierderile 
de substanțe nutritive și de a crește 
inovarea, eficiența resurselor și 
sustenabilitate din cadrul sistemelor de 
producție agricolă;

2. invită Comisia să încurajeze 
îmbunătățirea practicilor agronomice și a 
gestionării resurselor agricole, în scopul de 
a produce o agricultură stabilă și 
productivă, de a reduce costurile de 
producție și pierderile de substanțe 
nutritive și de a crește inovarea, eficiența 
resurselor și eficacitatea și sustenabilitatea
din cadrul sistemelor de producție agricolă;
subliniază necesitatea unei abordări 
integrate pentru agricultori, care să 
instituie un echilibru în toate domeniile 
agriculturii (producție, mediu, 
profitabilitate, dimensiune socială);

Or. en

Amendamentul 97
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
reduce costurile producției agricole 
printr-o reducere globală a sarcinii 
administrative și simplificarea 
procedurilor administrative pe care 
agricultorii trebuie să le respecte în 
temeiul legislației UE pe parcursul 
procesului de producție;

Or. bg

Amendamentul 98
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită Comisiei să sprijine în 
continuare agricultura durabilă și 
productivă, pentru a face față 
provocărilor din domeniul mediului și din 
domeniul alimentar, precum și pentru a 
asigura că aceasta rămâne profitabilă și 
competitivă pe piața mondială;

Or. en

Amendamentul 99
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. îndeamnă Comisia să creeze și să 
utilizeze structura instituțională pentru a 
încuraja cooperarea între producătorii 
individuali și diferitele forme de integrare 
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în lanțul de aprovizionare cu produse 
agricole a consumatorilor și pentru a 
spori valoarea adăugată a produselor;

Or. lt

Amendamentul 100
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare, care să 
asigure mai multă transparență în ceea ce 
privește evoluția prețurilor factorilor de 
producție și să permită corelarea 
prețurilor de la poarta fermei cu costurile 
de producție;

eliminat

Or. de

Amendamentul 101
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam 
Aylward

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare, care să 
asigure mai multă transparență în ceea ce 
privește evoluția prețurilor factorilor de 
producție și să permită corelarea prețurilor 
de la poarta fermei cu costurile de 
producție;

3. salută instrumentul european de 
monitorizare a prețurilor stabilit de 
Eurostat și înființarea unui forum la nivel 
înalt pentru o mai bună funcționare a 
lanțului de aprovizionare cu alimente, 
care trebuie să includă sectorul factorilor 
de producție care operează pe piețele 
supraordonate și care ar trebui să asigure 
mai multă transparență în ceea ce privește 
evoluția prețurilor factorilor de producție și 
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să contribuie la îmbunătățirea prețurilor 
de la poarta fermei; insistă asupra faptului 
cp rapoarte asupra progreselor realizate și 
a unor propuneri concrete  ar trebui 
transmise și discutate în cadrul 
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 102
Giovanni La Via

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare, care să 
asigure mai multă transparență în ceea ce 
privește evoluția prețurilor factorilor de 
producție și să permită corelarea 
prețurilor de la poarta fermei cu costurile 
de producție;

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor ale factorilor de producție și ale 
produselor alimentare, care să asigure 
transparență și o corelare a prețurilor de la 
poarta fermei cu costurile de producție;

Or. it

Amendamentul 103
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază în special necesitatea unui
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare, care să 
asigure mai multă transparență în ceea ce 
privește evoluția prețurilor factorilor de 
producție și să permită corelarea prețurilor 
de la poarta fermei cu costurile de 
producție;

3. recunoaște că un instrument european 
de monitorizare a prețurilor produselor 
alimentare, care să asigure mai multă 
transparență în ceea ce privește evoluția 
prețurilor factorilor de producție și să 
permită corelarea prețurilor de la poarta 
fermei cu costurile de producție reprezintă 
o intenție bună; remarcă totuși că un 
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astfel de sistem există deja în Italia și că 
acesta nu reușește deloc să își atingă 
obiectivele lăudabile; 

Or. fr

Amendamentul 104
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare, care să 
asigure mai multă transparență în ceea ce 
privește evoluția prețurilor factorilor de 
producție și să permită corelarea prețurilor 
de la poarta fermei cu costurile de 
producție;

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor agricole și 
alimentare, care să asigure mai multă 
transparență în ceea ce privește evoluția 
prețurilor factorilor de producție și să 
permită corelarea prețurilor de la poarta 
fermei cu costurile de producție;

Or. fr

Amendamentul 105
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare, care să 
asigure mai multă transparență în ceea ce 
privește evoluția prețurilor factorilor de 
producție și să permită corelarea prețurilor 
de la poarta fermei cu costurile de 
producție;

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare și a 
costurilor pe care trebuie să le suporte 
agricultorii pentru producția alimentară, 
care să asigure mai multă transparență în 
ceea ce privește evoluția prețurilor 
factorilor de producție și să permită 
corelarea prețurilor de la poarta fermei cu 
costurile de producție;
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Or. it

Amendamentul 106
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare, care să 
asigure mai multă transparență în ceea ce 
privește evoluția prețurilor factorilor de 
producție și să permită corelarea prețurilor 
de la poarta fermei cu costurile de 
producție;

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare, care să 
asigure mai multă transparență în ceea ce 
privește evoluția prețurilor factorilor de 
producție și să permită corelarea într-o mai 
mare măsură a prețurilor de la poarta 
fermei cu costurile de producție;

Or. en

Amendamentul 107
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare, care să 
asigure mai multă transparență în ceea ce 
privește evoluția prețurilor factorilor de 
producție și să permită corelarea prețurilor 
de la poarta fermei cu costurile de 
producție;

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare care, prin 
monitorizarea politicii statelor membre de 
stabilire a prețurilor, precum și prin 
monitorizarea caracteristicilor specifice 
ale piețelor de materii prime agricole, să 
asigure mai multă transparență în ceea ce 
privește stabilirea și evoluția prețurilor 
factorilor de producție și să permită 
corelarea prețurilor de la poarta fermei cu 
costurile de producție;

Or. bg
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Amendamentul 108
Krisztina Morvai

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare, care să 
asigure mai multă transparență în ceea ce 
privește evoluția prețurilor factorilor de 
producție și să permită corelarea prețurilor 
de la poarta fermei cu costurile de 
producție;

3. subliniază în special necesitatea unui 
instrument european de monitorizare a 
prețurilor produselor alimentare, care să 
asigure mai multă transparență în ceea ce 
privește evoluția prețurilor factorilor de 
producție și să permită corelarea prețurilor 
de la poarta fermei cu costurile de 
producție și care să sublinieze, de 
asemenea, deficiențele existente în 
politicile agricole și comerciale și alte 
caracteristici care au nevoie de 
intervenție;

Or. hu

Amendamentul 109
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam 
Aylward

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că întreprinderile din 
sectorul producției primare nu pot 
beneficia pe deplin de prețurile de 
producție majorate, deoarece acestea sunt 
supuse unei presiuni exercitate, pe de o 
parte, de prețurile mici de la poarta fermei 
determinate de pozițiile puternice ale 
întreprinderilor de prelucrare și ale 
comercianților cu amănuntul și, pe de altă 
parte, de prețurile ridicate ale factorilor 
de producție, determinate de numărul 
mare de întreprinderi de prelucrare;
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Or. en

Amendamentul 110
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei să evalueze mai bine 
impactul legislației UE asupra 
durabilității și competitivității agriculturii 
europene, în special, acordând o atenție 
deosebită costurilor implicate de 
respectarea legislației și impactului pe 
care aceasta îl are asupra disponibilității 
factorilor de producție, precum și asupra 
prețurilor respectivilor factori de 
producție;

Or. en

Amendamentul 111
Mairead McGuinness, James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită autoritățile naționale și europene 
din domeniul concurenței să abordeze cu 
fermitate problema poziției dominante a
comercianților agroeconomici și a 
întreprinderilor de prelucrare și să 
analizeze posibilitatea prezentării unor 
propuneri legislative împotriva 
monopolurilor;

4. invită autoritățile europene să aplice 
comercianților agroeconomici și 
întreprinderilor de prelucrare legislația UE 
împotriva monopolurilor, la fel cum 
aceasta este aplicată și în cazul celorlalte 
sectoare;

Or. en
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Amendamentul 112
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită autoritățile naționale și europene 
din domeniul concurenței să abordeze cu 
fermitate problema poziției dominante a 
comercianților agroeconomici și a 
întreprinderilor de prelucrare și să 
analizeze posibilitatea prezentării unor 
propuneri legislative împotriva 
monopolurilor;

4. invită autoritățile naționale și europene 
din domeniul concurenței să abordeze cu 
fermitate problema abuzurilor de poziție 
dominantă a comercianților agroeconomici 
și a întreprinderilor de prelucrare, în 
special în sectorul îngrășămintelor, în 
care agricultorii se confruntă cu 
dificultăți foarte mari în achiziționarea la 
termen de fertilizatori esențiali pentru 
producția lor; autoritățile europene în 
domeniul concurenței ar trebui, prin 
urmare, să aibă în vedere lansarea unei 
anchete sectoriale complete pentru
contracararea tuturor posibilelor practici 
anticoncurențiale ale întreprinderilor de 
îngrășăminte și de produse 
fitofarmaceutice în vederea asigurării 
unei piețe de factori de producție care să 
funcționeze liber;

Or. en

Amendamentul 113
Elisabeth Köstinger

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită autoritățile naționale și europene 
din domeniul concurenței să abordeze cu 
fermitate problema poziției dominante a 
comercianților agroeconomici și a 
întreprinderilor de prelucrare și să 
analizeze posibilitatea prezentării unor 
propuneri legislative împotriva 
monopolurilor;

4. invită autoritățile naționale și europene 
din domeniul concurenței să abordeze cu 
fermitate problema poziției dominante a 
comercianților, a comerțului cu 
amănuntul de produse alimentare și a 
întreprinderilor de prelucrare și să 
analizeze posibilitatea prezentării unor 
propuneri legislative împotriva 
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monopolurilor;

Or. de

Amendamentul 114
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită autoritățile naționale și europene 
din domeniul concurenței să abordeze cu 
fermitate problema poziției dominante a 
comercianților agroeconomici și a 
întreprinderilor de prelucrare și să 
analizeze posibilitatea prezentării unor 
propuneri legislative împotriva 
monopolurilor;

4. invită autoritățile naționale și europene 
din domeniul concurenței să efectueze o 
analiză aprofundată și să elaboreze un 
raport cu privire la problema poziției 
dominante a comercianților agroeconomici 
și a întreprinderilor de prelucrare care să 
fie prezentat Parlamentului European 
pentru a se stabili dacă întreprinderile 
aflate în poziție dominantă acționează 
într-un mod care este incompatibil cu 
libera concurență și, prin urmare, pentru 
a permite organismelor naționale și 
europene să asigure aplicarea legislației
împotriva monopolurilor;

Or. bg

Amendamentul 115
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită autoritățile naționale și europene 
din domeniul concurenței să abordeze cu 
fermitate problema poziției dominante a 
comercianților agroeconomici și a 
întreprinderilor de prelucrare și să 
analizeze posibilitatea prezentării unor 
propuneri legislative împotriva 

4. invită autoritățile naționale și europene 
din domeniul concurenței să abordeze cu 
fermitate problema abuzului de poziție 
dominantă a comercianților agroeconomici 
și a întreprinderilor de prelucrare, în cazul 
în care și oricând acesta se produce și să 
analizeze posibilitatea prezentării unor 
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monopolurilor; propuneri legislative împotriva 
monopolurilor;

Or. en

Amendamentul 116
Alfreds Rubiks

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită autoritățile naționale și europene 
din domeniul concurenței să abordeze cu 
fermitate problema poziției dominante a 
comercianților agroeconomici și a 
întreprinderilor de prelucrare și să 
analizeze posibilitatea prezentării unor
propuneri legislative împotriva 
monopolurilor;

4. invită autoritățile naționale și europene 
din domeniul concurenței să abordeze cu 
fermitate problema poziției dominante a 
comercianților agroeconomici și a 
întreprinderilor de prelucrare și să 
analizeze posibilitatea prezentării unor 
propuneri legislative împotriva 
monopolurilor; invită aceste autorități să 
autorizeze legal organizațiile de 
producători – în cazul în care îndeplinesc 
cerințele de transport și de depozitare și 
alte cerințe specifice – să achiziționeze 
produse direct de la producător;

Or. lv

Amendamentul 117
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. întrucât toate acțiunile în acest 
domeniu necesită definirea obiectivă și 
precisă la nivel conceptual a practicilor 
abuzive, neloiale și anticoncurențiale, 
pentru ca acestea să fie supuse unei 
reglementări și monitorizări specifice;
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Or. pt

Amendamentul 118
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. îndeamnă cu insistență Comisia să 
efectueze un studiu aprofundat cu privire 
la diferențele de abordare dintre cele 27 
de autorități și politici naționale din 
domeniul concurenței și să încurajeze 
soluții care implică toți partenerii din 
cadrul lanțului de producție alimentară și 
care previn ocuparea unei poziții 
dominante de către una sau mai multe 
părți din lanțul de producție, de multe ori 
în detrimentul producătorilor agricoli;

Or. en

Amendamentul 119
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. consideră că este necesar să introducă 
un sistem de control eficient al unor astfel 
de practici, prin mijloace administrative 
sau juridice, și să creeze un mecanism de
evaluare și de monitorizare a statelor 
membre de către Comisie introducând, de 
asemenea, sancțiuni suficient de disuasive 
și aplicate în timp util; 

Or. pt
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Amendamentul 120
Mairead McGuinness, James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază, de asemenea, necesitatea 
unui sistem UE de schimb de informații
privind bunele practici de gestionare a 
substanțelor nutritive, a energiei și a 
resurselor naturale care conduc la 
reducerea costurilor de producție;

5. subliniază, de asemenea, necesitatea 
unui sistem UE de schimb de informații 
privind bunele practici de gestionare a 
substanțelor nutritive, a energiei și a 
resurselor naturale, precum și a altor 
factori de producție în vederea sporirii 
eficienței și eficacității producției;

Or. en

Amendamentul 121
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisiei să aibă în vedere 
înființarea unei bănci europene pentru 
semințe în vederea depozitării și păstrării 
diversității genetice a plantelor, a 
combaterii pierderii biodiversității și a 
creării unei legături între diversitatea 
culturilor și patrimoniul cultural al 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 122
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită ca noua politică de dezvoltare 
rurală să includă măsuri de sprijin 
specifice pentru o mai bună gestionare a 
resurselor și pentru practici durabile care 
conduc la reducerea costurilor de producție 
și a vulnerabilității la volatilitatea 
prețurilor și care sprijină în mod concret 
lanțurile de factori de producție și 
alimentare scurte;

6. solicită ca noua politică PAC să includă 
măsuri de sprijin specifice pentru o mai 
bună și mai eficientă gestionare a 
resurselor și pentru practici durabile care 
conduc la reducerea utilizării și costurilor 
de producție și îmbunătățesc capacitatea 
agricultorilor de adaptare la volatilitatea 
prețurilor, inclusiv măsurile de sprijinire a 
lanțurilor de factori de producție și 
alimentare scurte;

Or. en

Amendamentul 123
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită ca noua politică de dezvoltare 
rurală să includă măsuri de sprijin specifice 
pentru o mai bună gestionare a resurselor și 
pentru practici durabile care conduc la 
reducerea costurilor de producție și a 
vulnerabilității la volatilitatea prețurilor și 
care sprijină în mod concret lanțurile de 
factori de producție și alimentare scurte;

6. solicită ca noua politică de dezvoltare 
rurală să includă măsuri de sprijin 
specifice, precum servicii de consiliere și 
formare pentru o mai bună gestionare a 
resurselor și pentru practici durabile care 
sporesc eficiența și eficacitatea producției 
și reduc vulnerabilitatea la volatilitatea 
prețurilor;

Or. en

Amendamentul 124
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită ca noua politică de dezvoltare 6. solicită ca noua politică de dezvoltare 
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rurală să includă măsuri de sprijin specifice
pentru o mai bună gestionare a resurselor 
și pentru practici durabile care conduc la 
reducerea costurilor de producție și a 
vulnerabilității la volatilitatea prețurilor și 
care sprijină în mod concret lanțurile de 
factori de producție și alimentare scurte;

rurală să includă măsuri de sprijin specifice 
pentru o gestionare mai eficientă a 
resurselor și pentru practici durabile care 
conduc la reducerea costurilor de achiziție 
a factorilor de producție și, prin urmare, a 
vulnerabilității la volatilitatea prețurilor și 
care încurajează dezvoltarea lanțurilor de 
factori de producție și alimentare scurte, în 
măsură să consolideze viabilitatea 
economică a exploataților agricole;

Or. fr

Amendamentul 125
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită ca noua politică de dezvoltare 
rurală să includă măsuri de sprijin specifice 
pentru o mai bună gestionare a resurselor și 
pentru practici durabile care conduc la 
reducerea costurilor de producție și a 
vulnerabilității la volatilitatea prețurilor și 
care sprijină în mod concret lanțurile de 
factori de producție și alimentare scurte;

6. solicită ca noua politică de dezvoltare 
rurală să includă măsuri de sprijin specifice 
pentru o mai bună gestionare a resurselor și 
pentru practici durabile care conduc la 
reducerea costurilor de producție și a 
vulnerabilității la volatilitatea prețurilor și 
care sprijină în mod concret lanțurile de 
factori de producție și alimentare scurte
și/sau mai eficiente;

Or. en

Amendamentul 126
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită ca noua politică de dezvoltare 
rurală să includă măsuri de sprijin specifice 
pentru o mai bună gestionare a resurselor și 

6. solicită ca noua politică de dezvoltare 
rurală să includă măsuri de sprijin specifice 
pentru o mai bună gestionare a resurselor și 
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pentru practici durabile care conduc la 
reducerea costurilor de producție și a 
vulnerabilității la volatilitatea prețurilor și 
care sprijină în mod concret lanțurile de 
factori de producție și alimentare scurte;

pentru practici durabile care conduc la 
reducerea costurilor de producție și a 
vulnerabilității la volatilitatea prețurilor și 
care sprijină în mod concret lanțurile de 
factori de producție și alimentare scurte; 
solicită o armonizare a plăților directe în 
toate țările membre ale UE, fără nicio 
perioadă de tranziție, creând astfel 
condiții egale pentru agricultorii din 
diferite state membre ale UE;

Or. lt

Amendamentul 127
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită ca o parte semnificativă din 
următorul program-cadru pentru cercetare 
să fie dedicată cercetării și dezvoltării 
aplicate în domeniul gestionării factorilor 
agricoli de producție în scopul reducerii 
costurilor de producție și al îmbunătățirii 
practicilor agronomice, inclusiv prin 
participarea agricultorilor, prin 
îmbunătățirea formării și consolidarea 
capacităților acestora și printr-o mai bună 
colaborarea dintre organizațiile științifice 
publice și private și organizațiile 
întreprinzătorilor agricoli;

7. salută atenția sporită pe care Comisia
asupra bioeconomiei Europei; solicită ca 
o parte semnificativă din următorul 
program-cadru pentru cercetare să fie 
dedicată cercetării și dezvoltării în 
domeniul gestionării factorilor agricoli de 
producție și îmbunătățirii eficienței 
agronomice; subliniază că rezultatele 
cercetării trebuie transpuse în dezvoltarea 
reală a producției agricole, prin formarea 
și consolidarea capacităților agricultorilor; 
subliniază necesitatea unei mai bune 
colaborări între sectorul public și cel 
privat, precum și între organizațiile 
întreprinzătorilor agricoli în acest sens;

Or. en

Amendamentul 128
Béla Glattfelder

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită ca o parte semnificativă din 
următorul program-cadru pentru cercetare 
să fie dedicată cercetării și dezvoltării 
aplicate în domeniul gestionării factorilor 
agricoli de producție în scopul reducerii 
costurilor de producție și al îmbunătățirii 
practicilor agronomice, inclusiv prin 
participarea agricultorilor, prin 
îmbunătățirea formării și consolidarea 
capacităților acestora și printr-o mai bună 
colaborarea dintre organizațiile științifice 
publice și private și organizațiile 
întreprinzătorilor agricoli;

7. solicită ca o parte semnificativă din 
următorul program-cadru pentru cercetare 
să fie dedicată cercetării și dezvoltării 
aplicate în domeniul gestionării factorilor 
agricoli de producție în scopul reducerii 
costurilor de producție și al îmbunătățirii 
practicilor agronomice, inclusiv printr-o 
mai bună colaborarea dintre organizațiile 
științifice publice și private și organizațiile 
întreprinzătorilor agricoli;

Or. hu

Amendamentul 129
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită ca o parte semnificativă din 
următorul program-cadru pentru cercetare 
să fie dedicată cercetării și dezvoltării 
aplicate în domeniul gestionării factorilor 
agricoli de producție în scopul reducerii 
costurilor de producție și al îmbunătățirii 
practicilor agronomice, inclusiv prin 
participarea agricultorilor, prin 
îmbunătățirea formării și consolidarea 
capacităților acestora și printr-o mai bună 
colaborarea dintre organizațiile științifice
publice și private și organizațiile 
întreprinzătorilor agricoli;

7. solicită ca o parte semnificativă din 
următorul program-cadru pentru cercetare 
să fie dedicată cercetării și dezvoltării 
aplicate în domeniul gestionării factorilor 
agricoli de producție în scopul reducerii 
costurilor de producție și al îmbunătățirii 
practicilor agronomice, inclusiv prin 
participarea agricultorilor, prin 
îmbunătățirea formării și consolidarea 
capacităților acestora și printr-o mai bună 
colaborarea dintre sectoarele publice și 
private, inclusiv organizațiile 
întreprinzătorilor agricoli;

Or. en
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Amendamentul 130
Elisabeth Jeggle, Albert Deß

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită ca o parte semnificativă din 
următorul program-cadru pentru cercetare 
să fie dedicată cercetării și dezvoltării 
aplicate în domeniul gestionării factorilor 
agricoli de producție în scopul reducerii 
costurilor de producție și al îmbunătățirii 
practicilor agronomice, inclusiv prin 
participarea agricultorilor, prin 
îmbunătățirea formării și consolidarea 
capacităților acestora și printr-o mai bună 
colaborarea dintre organizațiile științifice 
publice și private și organizațiile 
întreprinzătorilor agricoli;

7. solicită ca o parte semnificativă din 
următorul program-cadru pentru cercetare 
să fie dedicată cercetării și dezvoltării 
aplicate în domeniul utilizării și gestionării 
eficiente a factorilor agricoli de producție 
în scopul reducerii costurilor de producție 
și al îmbunătățirii practicilor agronomice, 
inclusiv prin participarea agricultorilor, 
prin îmbunătățirea formării și consolidarea 
capacităților acestora și printr-o mai bună 
colaborarea dintre organizațiile științifice 
publice și private și organizațiile 
întreprinzătorilor agricoli;

Or. de

Amendamentul 131
Giovanni La Via

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită ca o parte semnificativă din 
următorul program-cadru pentru cercetare 
să fie dedicată cercetării și dezvoltării 
aplicate în domeniul gestionării factorilor 
agricoli de producție în scopul reducerii 
costurilor de producție și al îmbunătățirii 
practicilor agronomice, inclusiv prin 
participarea agricultorilor, prin 
îmbunătățirea formării și consolidarea 
capacităților acestora și printr-o mai bună 
colaborarea dintre organizațiile științifice 
publice și private și organizațiile 
întreprinzătorilor agricoli;

7. solicită ca o parte semnificativă din 
următorul program-cadru pentru cercetare 
să fie dedicată cercetării și dezvoltării 
aplicate în domeniul gestionării factorilor 
agricoli de producție în scopul reducerii 
costurilor de producție și al îmbunătățirii 
practicilor agronomice, inclusiv prin 
participarea agricultorilor, prin 
îmbunătățirea formării și consolidarea 
capacităților acestora și printr-o mai bună 
colaborarea dintre organizațiile științifice 
publice și private și organizațiile 
întreprinzătorilor agricoli, având ca 
rezultat aplicații practice în producție, 



AM\880724RO.doc 65/114 PE473.999v01-00

RO

care ar putea îmbunătăți și moderniza 
domeniul;

Or. it

Amendamentul 132
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită ca o parte semnificativă din 
următorul program-cadru pentru cercetare 
să fie dedicată cercetării și dezvoltării 
aplicate în domeniul gestionării factorilor 
agricoli de producție în scopul reducerii 
costurilor de producție și al îmbunătățirii 
practicilor agronomice, inclusiv prin 
participarea agricultorilor, prin 
îmbunătățirea formării și consolidarea 
capacităților acestora și printr-o mai bună 
colaborarea dintre organizațiile științifice 
publice și private și organizațiile 
întreprinzătorilor agricoli;

7. solicită ca o parte semnificativă din 
următorul program-cadru pentru cercetare 
să fie dedicată cercetării și dezvoltării 
aplicate în domeniul gestionării factorilor 
agricoli de producție în scopul reducerii 
costurilor de producție și al îmbunătățirii 
practicilor agronomice, inclusiv prin 
participarea agricultorilor, prin 
îmbunătățirea formării și consolidarea 
capacităților acestora și printr-o mai bună 
colaborarea dintre organizațiile științifice 
publice și private și organizațiile 
întreprinzătorilor agricoli; atrage atenția 
asupra rolului inovator pe care l-ar putea 
juca platforma tehnologică de cercetare a 
UE în domeniul agriculturii ecologice;

Or. lt

Amendamentul 133
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că Fondurile structurale ar 
trebui să fie asociate cu fondurile 
naționale, astfel încât să se încurajeze 
inovarea în domeniul agriculturii în 
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regiunile aflate sub incidența 
obiectivului 1, în special prin intermediul 
unei complementarități îmbunătățite și al 
unor niveluri mai ridicate ale acestor 
fonduri, consolidând astfel capacitatea 
acestora de a asigura formarea și 
învățarea pe tot parcursul vieții, progresul 
în practicile agricole, un spirit 
întreprinzător în agricultură și crearea de 
societăți derivate (spin-off); 

Or. pt

Amendamentul 134
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
analizeze mai profund rolul pe care îl joacă
organizațiile și cooperativele de 
producători în organizarea achizițiilor 
colective de factori de producție agricolă, 
în așa fel încât agricultorii să dobândească 
o mai bună poziție de negociere în raport 
cu sectoarele supraordonate;

8. invită Comisia și statele membre să 
analizeze mai profund rolul pe care l-ar 
putea juca organizațiile și cooperativele de 
producători în organizarea achizițiilor 
colective de factori de producție agricolă, 
în așa fel încât să se consolideze poziția de 
negociere a agricultorilor în raport cu 
sectoarele supraordonate;

Or. fr

Amendamentul 135
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să organizeze, la nivelul 
UE, campanii de informare a 
agricultorilor și consumatorilor, care să 
sublinieze o mai bună gestionare a 

9. invită Comisia să informeze mai bine 
agricultorii și consumatorii cu privire la 
necesitatea unei mai bune gestionări a 
energiei, a apei și a resurselor naturale în 
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energiei, a apei și a resurselor naturale în 
întregul lanț alimentar, pentru a se reduce 
în mod semnificativ risipa de resurse și 
alimente;

întregul lanț alimentar, pentru a se reduce 
în mod semnificativ risipa de resurse și 
alimente;

Or. en

Amendamentul 136
George Becali

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să organizeze, la nivelul 
UE, campanii de informare a agricultorilor 
și consumatorilor, care să sublinieze o mai 
bună gestionare a energiei, a apei și a 
resurselor naturale în întregul lanț
alimentar, pentru a se reduce în mod 
semnificativ risipa de resurse și alimente;

9. invită Comisia să organizeze, la nivelul 
UE, campanii de informare a agricultorilor 
și consumatorilor, care să promoveze o mai 
bună gestionare a energiei, a apei și a 
resurselor naturale în întregul lanț agricol 
și alimentar, pentru a se reduce în mod 
semnificativ risipa de resurse și alimente;

Or. ro

Amendamentul 137
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să organizeze, la nivelul 
UE, campanii de informare a agricultorilor 
și consumatorilor, care să sublinieze o mai 
bună gestionare a energiei, a apei și a 
resurselor naturale în întregul lanț
alimentar, pentru a se reduce în mod 
semnificativ risipa de resurse și alimente;

9. invită Comisia să organizeze, la nivelul 
UE, campanii de informare a agricultorilor 
și consumatorilor, care să sublinieze o mai 
eficientă gestionare a energiei, a apei și a 
resurselor naturale în întregul lanț
alimentar, pentru a se reduce în mod 
semnificativ risipa de resurse și alimente;

Or. de
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Amendamentul 138
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recunoaște că una dintre prioritățile-
cheie ale Strategiei Europa 2020 este 
creșterea durabilă și că dependența 
noastră de combustibili fosili ne expune 
unor șocuri în cadrul acestor piețe; 
reiterează necesitatea înlocuirii acestei 
dependențe de resurse epuizabile cu 
alternative suficient de solide, ținând 
seama de echilibrul dintre menținerea 
producției alimentarea și promovarea 
producției energetice;

Or. en

Amendamentul 139
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită Comisia și statele membre să
elaboreze și să dezvolte politici de 
cercetare pentru a identifica cerințele și 
nevoile consumatorilor, astfel încât să se 
facă distincția între rolul organizațiilor de 
consumatori și comportamentul 
consumatorilor individuali la punctele de 
vânzare;

Or. ro

Amendamentul 140
Mairead McGuinness, James Nicholson
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
promoveze, prin intermediul unor măsuri 
legislative, investițiile în economiile de 
energie și în producția de energie din surse 
regenerabile în exploatațiile agricole sau în 
cadrul unor proiecte de parteneriat local 
(energie eoliană, energie solară, biogaz, 
energie geotermică etc.), cu un accent 
deosebit asupra utilizării deșeurilor și a 
subproduselor la nivel local;

10. invită Comisia și statele membre să 
promoveze investițiile în economiile de 
energie și în producția de energie din surse 
regenerabile în exploatațiile agricole sau în 
cadrul unor proiecte de parteneriat local 
(energie eoliană, energie solară, biogaz, 
energie geotermică etc.), cu un accent 
deosebit asupra utilizării deșeurilor și a 
subproduselor;

Or. en

Amendamentul 141
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
promoveze, prin intermediul unor măsuri 
legislative, investițiile în economiile de 
energie și în producția de energie din surse
regenerabile în exploatațiile agricole sau în 
cadrul unor proiecte de parteneriat local 
(energie eoliană, energie solară, biogaz, 
energie geotermică etc.), cu un accent 
deosebit asupra utilizării deșeurilor și a 
subproduselor la nivel local;

10. invită Comisia și statele membre să 
promoveze, prin intermediul unor măsuri 
legislative sau al unor carte, după cum s-a 
convenit deja în anumite state membre, 
investițiile în economiile de energie și în 
producția de energie din surse regenerabile 
în exploatațiile agricole, în cadrul unor 
proiecte de parteneriat local (energie 
eoliană, energie solară, biogaz, energie 
geotermică etc.) sau în cadrul unei 
strategii naționale, cu un accent deosebit 
asupra utilizării deșeurilor și a 
subproduselor;

Or. en

Amendamentul 142
Giovanni La Via
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
promoveze, prin intermediul unor măsuri 
legislative, investițiile în economiile de 
energie și în producția de energie din surse 
regenerabile în exploatațiile agricole sau în 
cadrul unor proiecte de parteneriat local
(energie eoliană, energie solară, biogaz, 
energie geotermică etc.), cu un accent 
deosebit asupra utilizării deșeurilor și a 
subproduselor la nivel local;

10. invită Comisia și statele membre să 
promoveze, prin intermediul unor măsuri 
legislative, investițiile în economiile de 
energie și în producția de energie din surse 
regenerabile în exploatațiile agricole sau în 
cadrul unor proiecte de parteneriat 
promovate de părți interesate locale 
(energie eoliană, energie solară, biogaz, 
energie geotermică etc.), cu un accent 
deosebit asupra utilizării deșeurilor și a 
subproduselor la nivel local;

Or. it

Amendamentul 143
Elisabeth Köstinger

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
promoveze, prin intermediul unor măsuri 
legislative, investițiile în economiile de 
energie și în producția de energie din surse 
regenerabile în exploatațiile agricole sau în 
cadrul unor proiecte de parteneriat local 
(energie eoliană, energie solară, biogaz, 
energie geotermică etc.), cu un accent 
deosebit asupra utilizării deșeurilor și a 
subproduselor la nivel local;

10. invită Comisia și statele membre să 
promoveze, prin intermediul unor măsuri 
legislative, investițiile în economiile de 
energie și în producția de energie din surse 
regenerabile în exploatațiile agricole sau în 
cadrul unor proiecte de parteneriat local 
(energie eoliană, energie solară, biomasă, 
biogaz, energie geotermică etc.), cu un 
accent deosebit asupra utilizării deșeurilor 
și a subproduselor la nivel local;

Or. de

Amendamentul 144
Elisabeth Jeggle
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
promoveze, prin intermediul unor măsuri 
legislative, investițiile în economiile de 
energie și în producția de energie din surse 
regenerabile în exploatațiile agricole sau în 
cadrul unor proiecte de parteneriat local 
(energie eoliană, energie solară, biogaz, 
energie geotermică etc.), cu un accent 
deosebit asupra utilizării deșeurilor și a 
subproduselor la nivel local;

10. invită Comisia și statele membre să 
promoveze, prin intermediul unor măsuri 
legislative, investițiile în economiile de 
energie și în producția de energie din surse 
regenerabile în exploatațiile agricole sau în 
cadrul unor proiecte de parteneriat local 
(energie eoliană, energie solară, biogaz, 
energie geotermică etc.), cu un accent 
deosebit asupra utilizării deșeurilor și a 
subproduselor la nivel local; subliniază, în 
acest context, că gunoiul de grajd, care 
respectă cerințele de calitate ale legislației 
în domeniul îngrășămintelor și se 
utilizează ca îngrășământ, nu este 
considerat deșeu, chiar dacă, anterior, se 
fermentează în fabrici agricole de biogaz;

Or. de

Amendamentul 145
Béla Glattfelder

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia și statele membre să 
promoveze, prin intermediul unor măsuri 
legislative, investițiile în economiile de 
energie și în producția de energie din surse 
regenerabile în exploatațiile agricole sau în 
cadrul unor proiecte de parteneriat local 
(energie eoliană, energie solară, biogaz, 
energie geotermică etc.), cu un accent 
deosebit asupra utilizării deșeurilor și a 
subproduselor la nivel local;

10. invită Comisia și statele membre să 
promoveze, prin intermediul unor măsuri 
legislative, investițiile în economiile de 
energie și în producția de energie din surse 
regenerabile în exploatațiile agricole sau în 
cadrul unor proiecte de parteneriat local 
(energie eoliană, energie solară, biogaz, 
energie geotermică etc.), cu un accent 
deosebit asupra utilizării deșeurilor și a 
subproduselor la nivel local; consideră că 
este necesar ca o parte semnificativă a 
fondurilor de dezvoltare regională să fie 
utilizată în acest scop;
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Or. hu

Amendamentul 146
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește Comisiei și statelor 
membre că obiectivul principal al 
agricultorilor este acela de a produce 
alimente și eventual, de a produce 
energie;

Or. it

Amendamentul 147
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază importanța prelucrării 
gunoiului de grajd, care nu numai că 
furnizează energie regenerabilă, ci și 
reduce presiunea asupra mediului, fiind  
un substitut pentru îngrășămintele 
artificiale sub formă de concentrate 
minerale; invită Comisia, pentru ca 
gunoiul de grajd să fie considerat sursă de 
energie, să recunoască gunoiul de grajd 
prelucrat drept substitut pentru 
îngrășămintele artificiale în Directiva 
privind nitrații;

Or. nl
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Amendamentul 148
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită insistent Comisia și statele 
membre să se asigure că măsurile publice 
de sprijin pentru biomasă și 
agrocombustibili - inclusiv biogaz - nu 
creează o concurență nesustenabilă pentru 
resurse între producția alimentară și 
producția de energie și nu conduc la 
creșterea suplimentară a costurilor de 
producție și a arenzilor;

11. invită insistent Comisia și statele 
membre să se asigure că măsurile publice 
de sprijin pentru biomasă și 
agrocombustibili - inclusiv biogaz - nu 
creează o concurență, care trebuie 
organizată în mod durabil, pentru resurse 
între producția alimentară și producția de 
energie și nu conduc la creșterea 
suplimentară a costurilor de producție și a 
arenzilor;

Or. de

Amendamentul 149
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită insistent Comisia și statele 
membre să se asigure că măsurile publice 
de sprijin pentru biomasă și 
agrocombustibili - inclusiv biogaz - nu 
creează o concurență nesustenabilă pentru 
resurse între producția alimentară și 
producția de energie și nu conduc la 
creșterea suplimentară a costurilor de 
producție și a arenzilor;

11. invită insistent Comisia și statele 
membre să se asigure că măsurile publice 
de sprijin pentru biomasă și 
agrocombustibili - inclusiv biogaz - nu 
creează o concurență nesustenabilă pentru 
resurse între producția alimentară și 
producția de energie;

Or. fr

Amendamentul 150
Rareș-Lucian Niculescu
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Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. atrage atenția asupra perspectivelor 
oferite de plantele destinate producției de 
biocombustibili care cresc în rotație cu 
cerealele și/sau pe terenuri marginale, 
degradate sau poluate, iar prin aceasta nu 
afectează producția de alimente;

Or. ro

Amendamentul 151
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia și statele membre să 
contribuie la crearea unor noi surse de 
venituri pentru agricultori, facilitând 
integrarea energiei produse din surse 
regenerabile agricole în sistemele și 
rețelele de energie publice și private;

12. invită Comisia și statele membre să 
contribuie la crearea unor noi surse de 
venituri pentru agricultori, facilitând 
integrarea energiei și a căldurii produse 
din surse regenerabile agricole în sistemele 
și rețelele de energie publice și private;

Or. de

Amendamentul 152
Alfreds Rubiks

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia și statele membre să 
contribuie la crearea unor noi surse de 
venituri pentru agricultori, facilitând 
integrarea energiei produse din surse 
regenerabile agricole în sistemele și

12. invită Comisia și statele membre să 
contribuie la crearea unor noi surse de 
venituri pentru agricultori, facilitând 
integrarea energiei produse din surse 
regenerabile agricole în sistemele și 
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rețelele de energie publice și private; rețelele de energie publice și private 
deoarece agricultorii, în calitate de 
proprietari ai terenurilor, apelor și 
pădurilor, sunt implicați în modul cel mai
direct în producția de bioenergie;

Or. lv

Amendamentul 153
Béla Glattfelder

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia și statele membre să 
contribuie la crearea unor noi surse de 
venituri pentru agricultori, facilitând 
integrarea energiei produse din surse 
regenerabile agricole în sistemele și 
rețelele de energie publice și private;

12. invită Comisia și statele membre să 
contribuie la crearea unor noi surse de 
venituri pentru agricultori, facilitând 
integrarea energiei produse din surse 
regenerabile agricole în sistemele și 
rețelele de energie publice și private; 
subliniază că acceptarea biogazului în 
rețeaua de gaze trebuie să devină 
obligatorie;

Or. hu

Amendamentul 154
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că pe întreg teritoriul UE ar 
trebui să fie disponibile, prin intermediul 
programelor de dezvoltare rurală, măsuri 
eficiente pentru economisirea și 
gestionarea energiei în ferme și la nivel 
local și că acestea ar trebui să facă parte
din serviciile de extindere a exploatațiilor 
agricole;

13. consideră că pe întreg teritoriul UE ar 
trebui să fie disponibile, prin crearea de 
noi stimulente și mecanisme de sprijin 
orientat la baza reformei PAC, măsuri 
eficiente pentru economisirea și 
gestionarea energiei în ferme și la nivel 
local, inclusiv în cadrul unor servicii de 
extindere a exploatațiilor agricole;
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Or. en

Amendamentul 155
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că pe întreg teritoriul UE ar 
trebui să fie disponibile, prin intermediul 
programelor de dezvoltare rurală, măsuri 
eficiente pentru economisirea și 
gestionarea energiei în ferme și la nivel 
local și că acestea ar trebui să facă parte 
din serviciile de extindere a exploatațiilor 
agricole;

13. consideră că pe întreg teritoriul UE ar 
trebui să fie disponibile, prin intermediul 
programelor de dezvoltare rurală, măsuri 
eficiente pentru economisirea și 
gestionarea energiei în ferme și la nivel 
local și măsuri opționale de „ecologizare” 
în cadrul viitoarei PAC;

Or. en

Amendamentul 156
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că pe întreg teritoriul UE ar 
trebui să fie disponibile, prin intermediul 
programelor de dezvoltare rurală, măsuri 
eficiente pentru economisirea și 
gestionarea energiei în ferme și la nivel 
local și că acestea ar trebui să facă parte 
din serviciile de extindere a exploatațiilor 
agricole;

13. consideră că pe întreg teritoriul UE ar 
putea să fie disponibile, prin intermediul 
programelor de dezvoltare rurală, măsuri 
eficiente pentru economisirea și 
gestionarea energiei în ferme și la nivel 
local și că acestea ar putea să facă parte din 
serviciile de extindere a exploatațiilor 
agricole;

Or. en

Amendamentul 157
Béla Glattfelder
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că pe întreg teritoriul UE ar 
trebui să fie disponibile, prin intermediul 
programelor de dezvoltare rurală, măsuri 
eficiente pentru economisirea și 
gestionarea energiei în ferme și la nivel 
local și că acestea ar trebui să facă parte 
din serviciile de extindere a exploatațiilor 
agricole;

13. consideră că pe întreg teritoriul UE ar 
trebui să fie disponibile, prin intermediul 
programelor de dezvoltare rurală, măsuri 
eficiente pentru economisirea energiei, 
utilizarea energiei regenerabile în special 
din surse agricole și gestionarea energiei 
în unitățile agricole și de prelucrare a 
produselor alimentare la nivel local și că 
acestea ar trebui să facă parte din serviciile 
de extindere a exploatațiilor agricole;

Or. hu

Amendamentul 158
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să analizeze costurile 
energiei în diferitele sisteme agricole 
existente și la furnizorii de factori de 
producție agricolă, în industria de 
prelucrare și în sistemele de distribuție 
asociate, ținând seama de eficiența 
energetică și de utilizarea surselor de 
energie durabile pentru a răspunde noilor 
provocări, precum și de reechilibrarea 
necesară a culturilor și producției animale;

14. invită Comisia să analizeze costurile 
energiei în diferitele sisteme agricole 
existente și la furnizorii de factori de 
producție agricolă, ținând seama de 
eficiența energetică și de utilizarea surselor 
de energie durabile pentru a răspunde 
noilor provocări, precum și de 
reechilibrarea necesară a culturilor și 
producției animale;

Or. fr

Amendamentul 159
Esther de Lange, Mairead McGuinness
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să analizeze costurile 
energiei în diferitele sisteme agricole 
existente și la furnizorii de factori de 
producție agricolă, în industria de 
prelucrare și în sistemele de distribuție 
asociate, ținând seama de eficiența 
energetică și de utilizarea surselor de 
energie durabile pentru a răspunde noilor 
provocări, precum și de reechilibrarea 
necesară a culturilor și producției 
animale;

14. invită Comisia să analizeze costurile 
energiei în diferitele sisteme agricole 
existente și la furnizorii de factori de 
producție agricolă, în industria de 
prelucrare și în sistemele de distribuție 
asociate cu privire la productivitate și 
producție, ținând seama de eficiența 
energetică și de utilizarea surselor de 
energie durabile pentru a răspunde noilor 
provocări;

Or. en

Amendamentul 160
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să analizeze costurile 
energiei în diferitele sisteme agricole 
existente și la furnizorii de factori de 
producție agricolă, în industria de 
prelucrare și în sistemele de distribuție 
asociate, ținând seama de eficiența 
energetică și de utilizarea surselor de 
energie durabile pentru a răspunde noilor 
provocări, precum și de reechilibrarea 
necesară a culturilor și producției 
animale;

14. invită Comisia să analizeze costurile 
energiei în diferitele sisteme agricole 
existente și la furnizorii de factori de 
producție agricolă, în industria de 
prelucrare și în sistemele de distribuție 
asociate, ținând seama de eficiența 
energetică și de utilizarea surselor de 
energie durabile pentru a răspunde noilor 
provocări;

Or. en

Amendamentul 161
Britta Reimers
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să analizeze costurile 
energiei în diferitele sisteme agricole 
existente și la furnizorii de factori de 
producție agricolă, în industria de 
prelucrare și în sistemele de distribuție 
asociate, ținând seama de eficiența 
energetică și de utilizarea surselor de 
energie durabile pentru a răspunde noilor 
provocări, precum și de reechilibrarea 
necesară a culturilor și producției 
animale;

14. invită Comisia să analizeze costurile 
energiei în diferitele sisteme agricole 
existente și la furnizorii de factori de 
producție agricolă, în industria de 
prelucrare și în sistemele de distribuție 
asociate, ținând seama de eficiența 
energetică și de utilizarea surselor de 
energie durabile pentru a răspunde noilor 
provocări;

Or. de

Amendamentul 162
Krisztina Morvai

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia și statele membre să 
permită producătorilor, în încercarea de a 
înlocui energia fosilă, să furnizeze 
combustibil pentru utilajele lor sub formă 
de ulei vegetal din semințe oleaginoase pe 
care ei înșiși le produc, precum și hrană 
pentru animale, sub forma unui produs 
secundar bogat în proteine și alte 
substanțe nutritive reducându-și astfel în 
mod semnificativ atât dependența de 
energia fosilă, cât și costurile de producție 
legate de combustibili și furaje;

Or. hu

Amendamentul 163
James Nicholson
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra 
atenuării schimbărilor climatice, a calității 
solului și apei și asupra bugetului 
agricultorilor (cu o utilizare semnificativ 
mai scăzută a îngrășămintelor, 
amelioratorilor de sol, a produselor 
fitofarmaceutice și a pesticidelor, care va 
conduce la reducerea costurilor de 
producție pentru fermieri);

15. constată că rotația culturilor și 
diversitatea culturilor pot juca un rol în 
vederea atenuării schimbărilor climatice și 
a sporirii calității solului și apei și 
bugetului agricultorilor (cu o utilizare 
durabilă a îngrășămintelor, amelioratorilor 
de sol și o gestionare mai bună a 
rezistenței la produsele fitofarmaceutice, 
care vor spori eficiența și eficacitatea 
producției pentru fermieri) și subliniază 
rolul combaterii integrate a dăunătorilor 
în îndeplinirea acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 164
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu 
o utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a
pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri);

15. solicită crearea de stimulente pentru 
statele membre ale UE în cadrul PAC, 
care să încurajeze rotația și diversitatea 
culturilor, dat fiind efectul pozitiv pe care 
rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra utilizării mijloacelor de 
producție ale agricultorilor;

Or. de
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Amendamentul 165
Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o 
utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 
pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri);

15. subliniază faptul că ar putea fi create 
stimulente în vederea includerii rotației 
culturilor și diversității culturilor în cadrul 
PAC, în special prin efectul pozitiv pe care 
rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor;

Or. de

Amendamentul 166
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o 
utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 
pesticidelor, care va conduce la reducerea 

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii voluntare a rotației culturilor și 
diversității culturilor într-o listă a UE de 
măsuri de „ecologizare” care să fie 
recompensate în cadrul PAC, dat fiind 
efectul pozitiv pe care rotația culturilor îl 
are asupra atenuării schimbărilor climatice, 
a calității solului și apei și asupra bugetului 
agricultorilor;



PE473.999v01-00 82/114 AM\880724RO.doc

RO

costurilor de producție pentru fermieri);

Or. de

Amendamentul 167
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu 
o utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 
pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri);

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei;

Or. en

Amendamentul 168
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra 
atenuării schimbărilor climatice, a
calității solului și apei și asupra bugetului 

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate 
într-o mai mare măsură în cadrul PAC, 
dat fiind efectul pozitiv pe care rotația 
culturilor îl are asupra calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o 
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agricultorilor (cu o utilizare semnificativ 
mai scăzută a îngrășămintelor, 
amelioratorilor de sol, a produselor 
fitofarmaceutice și a pesticidelor, care va 
conduce la reducerea costurilor de 
producție pentru fermieri);

utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 
pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri);

Or. fr

Amendamentul 169
Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o 
utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 
pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri);

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
anumitor culturi (în special legumicole) 
într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o 
utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 
pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri);

Or. de

Amendamentul 170
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
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culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o 
utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 
pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri);

culturilor într-o listă opțională a UE de 
măsuri de „ecologizare” care să fie 
recompensate în cadrul PAC, dat fiind 
efectul pozitiv pe care rotația culturilor îl 
are asupra atenuării schimbărilor climatice, 
a calității solului și apei și asupra bugetului 
agricultorilor (cu o utilizare semnificativ 
mai scăzută a îngrășămintelor, 
amelioratorilor de sol, a produselor 
fitofarmaceutice și a pesticidelor, care va 
conduce la reducerea costurilor de 
producție pentru fermieri);

Or. en

Amendamentul 171
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o 
utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 
pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri);

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, în cazul în care condițiile 
locale permit acest lucru și fără a 
influența alegerile agricultorilor privind 
producția și fără a limita capacitatea de 
producție a acestora, dat fiind efectul 
pozitiv pe care rotația culturilor îl are 
asupra atenuării schimbărilor climatice, a 
calității solului și apei și asupra bugetului 
agricultorilor (cu o utilizare semnificativ 
mai scăzută a îngrășămintelor, 
amelioratorilor de sol, a produselor 
fitofarmaceutice și a pesticidelor, care va 
conduce la reducerea costurilor de 
producție pentru fermieri);

Or. en
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Amendamentul 172
Béla Glattfelder

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o 
utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 
pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri);

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC – fără ca acest lucru să 
împiedice agricultorii să optimizeze 
eficiența producției – dat fiind efectul 
pozitiv pe care rotația culturilor îl are 
asupra atenuării schimbărilor climatice, a 
calității solului și apei și asupra bugetului 
agricultorilor (cu o utilizare semnificativ 
mai scăzută a îngrășămintelor, 
amelioratorilor de sol, a produselor 
fitofarmaceutice și a pesticidelor, care va 
conduce la reducerea costurilor de 
producție pentru fermieri);

Or. hu

Amendamentul 173
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o 
utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o 
utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 
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pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri);

pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri), 
reamintind însă diversitatea teritoriilor 
din cadrul Uniunii;

Or. it

Amendamentul 174
Krisztina Morvai

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o 
utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 
pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri);

15. își reiterează apelul făcut în vederea 
includerii rotației culturilor și diversității 
culturilor într-o listă a UE de măsuri de 
„ecologizare” care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind efectul pozitiv pe 
care rotația culturilor îl are asupra atenuării 
schimbărilor climatice, a calității solului și 
apei și asupra bugetului agricultorilor (cu o 
utilizare semnificativ mai scăzută a 
îngrășămintelor, amelioratorilor de sol, a 
produselor fitofarmaceutice și a 
pesticidelor, care va conduce la reducerea 
costurilor de producție pentru fermieri), 
precum și în vederea încurajării trecerii la 
agricultura ecologică, care rezolvă 
problemele legate de înlocuirea furajelor, 
combaterea buruienilor și protecția 
plantelor din resurse proprii și care, prin 
urmare, depinde mai puțin de fluctuațiile
costurilor de producție decât agricultura 
tradițională, astfel încât consumatorii vor 
fi dispuși să plătească mai mult pentru 
produse ecologice controlate;

Or. hu

Amendamentul 175
Esther de Lange, Mairead McGuinness
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Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită, în plus, Comisiei și 
Consiliului să includă investițiile în 
agricultura de precizie într-o listă 
opțională a UE de măsuri de 
„ecologizare”, care să fie recompensate în 
cadrul PAC, dat fiind faptul că aceste 
practici inovatoare (precum solul bazat pe 
GPS) au efecte pozitive similare asupra 
atenuării schimbărilor climatice, asupra 
calității solului și apei și asupra bugetului 
agricultorilor (cu utilizare semnificativ 
mai redusă a îngrășămintelor, a apei, a 
amelioratorilor de sol, a produselor 
fitofarmaceutice și a pesticidelor, ceea ce 
va duce la reducerea costurilor de 
producție pentru fermieri);

Or. en

Amendamentul 176
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. susține că, în cadrul reformei PAC, o 
listă a UE de măsuri de „ecologizare” ar 
trebui să recompenseze în primul rând o 
eficiență sporită a utilizării resurselor, 
gestionarea substanțelor nutritive, 
inclusiv tehnicile specifice agriculturii de 
precizie pentru o agricultură a UE 
competitivă, cu utilizarea mai puțin 
intensivă a factorilor de producție și mai 
puțin dependentă de combustibilii fosili; 

Or. en
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Amendamentul 177
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că producția agricolă a 
UE este dependentă de importul de fosfat 
natural pentru fabricarea 
îngrășămintelor, cea mai mare parte a 
acestuia fiind exploatată în cinci state din 
lume; solicită Comisiei să abordeze 
această chestiune;

Or. en

Amendamentul 178
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze - sub rezerva analizării 
amănunțite a posibilele lor utilizării, a 
tratării corespunzătoare a substanțelor 
posibil periculoase și a efectuării unor 
controale stricte - reciclarea substanțelor 
nutritive din fluxurile de deșeuri, în special 
din gunoiul de grajd lichid, din deșeurile 
organice și din sistemele de canalizare 
locale, care pot contribui la reducerea 
costurilor de producție pentru 
îngrășăminte și care recuperează azot și 
fosfat;

16. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze - sub rezerva analizării 
amănunțite a posibilele lor utilizării, a 
tratării corespunzătoare a substanțelor 
posibil periculoase și a efectuării unor 
controale stricte - reciclarea substanțelor 
nutritive (în special a fosfatului și a 
azotului) din fluxurile de deșeuri sau, în 
special, reciclarea în sensul utilizării „în 
cascadă” în urma unei utilizări termice;

Or. de

Amendamentul 179
Elisabeth Jeggle
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze - sub rezerva analizării 
amănunțite a posibilele lor utilizării, a 
tratării corespunzătoare a substanțelor 
posibil periculoase și a efectuării unor 
controale stricte - reciclarea substanțelor 
nutritive din fluxurile de deșeuri, în special 
din gunoiul de grajd lichid, din deșeurile 
organice și din sistemele de canalizare 
locale, care pot contribui la reducerea 
costurilor de producție pentru îngrășăminte 
și care recuperează azot și fosfat;

16. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze - sub rezerva analizării 
amănunțite a posibilele lor utilizării, a 
tratării corespunzătoare a substanțelor 
posibil periculoase și a efectuării unor 
controale stricte - reciclarea substanțelor 
nutritive din fluxurile de deșeuri, în special 
din gunoiul de grajd lichid, din deșeurile 
organice și din sistemele de canalizare 
locale, care pot contribui la reducerea 
costurilor de producție pentru îngrășăminte 
și care recuperează azot și fosfat; 
subliniază, în acest context, că gunoiul de 
grajd, care respectă cerințele de calitate 
ale legislației în domeniul 
îngrășămintelor și se utilizează ca 
îngrășământ, nu este considerat deșeu, 
chiar dacă, anterior, se fermentează în 
fabrici agricole de biogaz;

Or. de

Amendamentul 180
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei să realizeze o 
evaluare mai profundă a impactului 
pierderii produselor fitofarmaceutice 
asupra competitivității și durabilității 
agriculturii europene, acordând o atenție 
deosebită gradului de adecvare a 
produselor încă disponibile și impactului 
asupra prețurilor, dată fiind existența 
unui număr redus de produse competitive 
pe piață;
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Or. en

Amendamentul 181
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei să ia în considerare 
soluții pentru a garanta viabilitatea 
viitoare a culturilor și a utilizărilor 
minore, asigurând în același timp o 
compatibilitate și o coerență deplină cu 
PAC și implicând toate părțile interesate 
din lanțul alimentar;

Or. es

Amendamentul 182
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de 
a prezenta în cel mai scurt timp 
Parlamentului și Consiliului un raport 
privind posibilitățile și opțiunile pentru 
creșterea producției interne de culturi de 
proteine în UE prin intermediul unor 
instrumente politice noi, reducând astfel 
dependența UE de importurile de proteine 
și de utilizarea de îngrășăminte și 
pesticide externe, și de a examina 
potențialul efect al acestor opțiuni asupra 
veniturilor agricultorilor;

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de 
a asigura un acces mai larg și mai sigur la 
importurile de hrană pentru animale 
disponibilă pe piața mondială; constată că 
eficiența utilizării resurselor în cazul 
culturilor proteice tot mai numeroase în 
cadrul UE este semnificativ mai redusă 
față de cea a altor culturi și, prin urmare, 
nu recomandă acțiuni specifice de 
promovare a culturilor proteice în 
detrimentul culturilor actuale, mai
eficiente din punctul de vedere al
resurselor și mai durabile;

Or. en
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Amendamentul 183
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de 
a prezenta în cel mai scurt timp 
Parlamentului și Consiliului un raport 
privind posibilitățile și opțiunile pentru 
creșterea producției interne de culturi de 
proteine în UE prin intermediul unor 
instrumente politice noi, reducând astfel 
dependența UE de importurile de proteine 
și de utilizarea de îngrășăminte și 
pesticide externe, și de a examina 
potențialul efect al acestor opțiuni asupra 
veniturilor agricultorilor;

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de 
a prezenta în cel mai scurt timp 
Parlamentului și Consiliului un raport 
privind posibilitățile și opțiunile pentru 
creșterea producției interne de culturi 
proteice în UE; subliniază că, deși 
sporirea producției interne de culturi 
proteice va avea anumite avantaje, este 
puțin probabil ca aceasta să aibă un 
impact semnificativ asupra importului de 
hrană pentru animale din afara UE; 
consideră, prin urmare, că, pe termen 
scurt, trebuie explorate alte căi în vederea 
soluționării deficitului de proteaginoase 
din UE și subliniază în mod special rolul 
fundamental al importurilor de soia; 
solicită Comisiei să se asigure că aceste 
măsuri nu pun în pericol obiectivul global 
al UE privind securitatea aprovizionării 
cu alimente în ceea ce privește nivelurile
de productivitate și de producție;

Or. en

Amendamentul 184
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de 
a prezenta în cel mai scurt timp 
Parlamentului și Consiliului un raport 
privind posibilitățile și opțiunile pentru 

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de 
a prezenta în cel mai scurt timp 
Parlamentului și Consiliului un raport 
privind posibilitățile și opțiunile pentru 
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creșterea producției interne de culturi de 
proteine în UE prin intermediul unor 
instrumente politice noi, reducând astfel 
dependența UE de importurile de proteine 
și de utilizarea de îngrășăminte și pesticide 
externe, și de a examina potențialul efect al 
acestor opțiuni asupra veniturilor 
agricultorilor;

creșterea producției interne de culturi 
proteice în UE, reducând astfel dependența 
UE de importurile de proteine și de 
utilizarea de îngrășăminte și pesticide 
externe, precum și privind efectul unei 
astfel de creșteri asupra producției 
europene de semințe și de animale, și de a 
examina potențialul efect al acestor opțiuni 
asupra veniturilor agricultorilor și asupra 
echilibrului comercial agricol al UE;

Or. en

Amendamentul 185
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de 
a prezenta în cel mai scurt timp
Parlamentului și Consiliului un raport 
privind posibilitățile și opțiunile pentru 
creșterea producției interne de culturi de 
proteine în UE prin intermediul unor 
instrumente politice noi, reducând astfel 
dependența UE de importurile de proteine 
și de utilizarea de îngrășăminte și pesticide 
externe, și de a examina potențialul efect al 
acestor opțiuni asupra veniturilor 
agricultorilor;

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de 
a prezenta Parlamentului și Consiliului un 
raport privind posibilitățile și opțiunile 
pentru creșterea producției interne de 
culturi de proteine în UE, reducând astfel 
dependența UE de importurile de proteine 
și de utilizarea de îngrășăminte și pesticide 
externe, și de a examina potențialul efect al 
acestor opțiuni asupra veniturilor 
agricultorilor;

Or. de

Amendamentul 186
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de 
a prezenta în cel mai scurt timp 
Parlamentului și Consiliului un raport 
privind posibilitățile și opțiunile pentru 
creșterea producției interne de culturi de 
proteine în UE prin intermediul unor 
instrumente politice noi, reducând astfel 
dependența UE de importurile de proteine
și de utilizarea de îngrășăminte și pesticide 
externe, și de a examina potențialul efect al 
acestor opțiuni asupra veniturilor 
agricultorilor;

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de 
a prezenta în cel mai scurt timp 
Parlamentului și Consiliului un raport 
privind posibilitățile și opțiunile pentru 
creșterea producției interne de culturi 
proteice în UE prin intermediul unor 
instrumente politice noi după modelul 
politicilor țărilor terțe furnizoare de 
culturi proteice, reducând astfel 
dependența UE de importurile de 
proteaginoase și de utilizarea de 
îngrășăminte și pesticide externe, și de a 
examina potențialul efect al acestor opțiuni 
asupra veniturilor agricultorilor;

Or. fr

Amendamentul 187
George Becali

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de 
a prezenta în cel mai scurt timp 
Parlamentului și Consiliului un raport 
privind posibilitățile și opțiunile pentru 
creșterea producției interne de culturi de 
proteine în UE prin intermediul unor 
instrumente politice noi, reducând astfel 
dependența UE de importurile de proteine 
și de utilizarea de îngrășăminte și pesticide 
externe, și de a examina potențialul efect al 
acestor opțiuni asupra veniturilor 
agricultorilor;

17. își reiterează apelul adresat Comisiei de 
a prezenta în cel mai scurt timp 
Parlamentului și Consiliului un raport 
privind posibilitățile și opțiunile pentru 
creșterea producției interne de culturi de 
proteine în UE prin intermediul unor 
instrumente politice noi, reducând astfel 
dependența UE de importurile de proteine 
și de utilizarea de îngrășăminte și pesticide 
externe, și de a examina potențialul efect al 
acestor opțiuni asupra veniturilor 
agricultorilor, dar și asupra costurilor de 
producție;

Or. ro
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Amendamentul 188
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază încă o dată necesitatea 
introducerii în noua PAC a unor măsuri 
și instrumente adecvate pentru sprijinirea 
acelor agricultori care cultivă culturi de 
proteine în sisteme de rotație a culturilor 
și care în acest fel contribuie la reducerea 
deficitului de proteine și a volatilității 
prețurilor din UE, la îmbunătățirea 
practicilor agricole, la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și la 
îmbunătățirea controlului bolilor și a 
fertilității solului;

18. subliniază dificultățile cu care se 
confruntă agricultorii din UE cu privire 
la accesul la hrana pentru animale 
disponibilă pe piețele internaționale, care 
le creează un dezavantaj în concurența cu 
agricultorii din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 189
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază încă o dată necesitatea 
introducerii în noua PAC a unor măsuri și 
instrumente adecvate pentru sprijinirea 
acelor agricultori care cultivă culturi de 
proteine în sisteme de rotație a culturilor și 
care în acest fel contribuie la reducerea 
deficitului de proteine și a volatilității 
prețurilor din UE, la îmbunătățirea 
practicilor agricole, la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea 
controlului bolilor și a fertilității solului;

18. subliniază încă o dată necesitatea 
promovării în noua PAC a unor măsuri și 
instrumente adecvate și compatibile cu 
„cutia verde” a OMC pentru sprijinirea 
acelor agricultori care cultivă culturi 
proteice în sisteme de rotație a culturilor și 
care în acest fel contribuie la reducerea 
deficitului de proteine și a volatilității 
prețurilor din UE, la îmbunătățirea 
practicilor agricole, la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea 
controlului bolilor și a fertilității solului;

Or. en
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Amendamentul 190
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază încă o dată necesitatea 
introducerii în noua PAC a unor măsuri și 
instrumente adecvate pentru sprijinirea 
acelor agricultori care cultivă culturi de 
proteine în sisteme de rotație a culturilor
și care în acest fel contribuie la reducerea 
deficitului de proteine și a volatilității 
prețurilor din UE, la îmbunătățirea 
practicilor agricole, la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și la 
îmbunătățirea controlului bolilor și a 
fertilității solului;

18. subliniază încă o dată necesitatea 
introducerii în noua PAC a unor măsuri și 
instrumente adecvate pentru sprijinirea 
acelor agricultori care cultivă culturi de 
proteine și care în acest fel poate contribui
la reducerea deficitului de proteine și a 
volatilității prețurilor din UE, la 
îmbunătățirea practicilor agricole și a 
fertilității solului;

Or. de

Amendamentul 191
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază încă o dată necesitatea 
introducerii în noua PAC a unor măsuri și 
instrumente adecvate pentru sprijinirea 
acelor agricultori care cultivă culturi de 
proteine în sisteme de rotație a culturilor 
și care în acest fel contribuie la reducerea 
deficitului de proteine și a volatilității 
prețurilor din UE, la îmbunătățirea 
practicilor agricole, la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea 
controlului bolilor și a fertilității solului;

18. subliniază încă o dată necesitatea 
introducerii în noua PAC a unor măsuri și 
instrumente adecvate pentru sprijinirea 
acelor agricultori care cultivă culturi
proteice și care în acest fel contribuie la 
reducerea deficitului de proteine și a 
volatilității prețurilor din UE, la 
îmbunătățirea practicilor agricole, la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
și la îmbunătățirea controlului bolilor și a 
fertilității solului;

Or. en
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Amendamentul 192
George Becali

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază încă o dată necesitatea 
introducerii în noua PAC a unor măsuri și 
instrumente adecvate pentru sprijinirea 
acelor agricultori care cultivă culturi de 
proteine în sisteme de rotație a culturilor și 
care în acest fel contribuie la reducerea 
deficitului de proteine și a volatilității 
prețurilor din UE, la îmbunătățirea 
practicilor agricole, la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea 
controlului bolilor și a fertilității solului;

18. subliniază încă o dată necesitatea 
introducerii în noua PAC a unor măsuri și 
instrumente adecvate pentru sprijinirea 
acelor agricultori care cultivă culturi de 
proteine în sisteme de rotație a culturilor și 
care în acest fel contribuie la reducerea 
deficitului de proteine și a volatilității 
prețurilor din UE, la îmbunătățirea 
practicilor agricole, la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea 
controlului bolilor, degradării și creșterii
fertilității solului;

Or. ro

Amendamentul 193
Alfreds Rubiks

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia și statele membre să 
sprijine eforturile depuse pentru 
menținerea utilizării semințelor de fermă în 
agricultura UE, date fiind avantajele sale 
economice și ecologice semnificative și 
contribuția sa la agrobiodiversitate;

19. invită Comisia și statele membre să 
sprijine eforturile depuse pentru 
menținerea utilizării semințelor de fermă în 
agricultura UE, date fiind avantajele sale 
economice și ecologice semnificative și 
contribuția sa la agrobiodiversitate; pentru 
ca acest lucru să se realizeze, solicită 
sprijin în alegerea proiectelor de cercetare 
pentru selecția soiurilor care își păstrează 
caracteristicile pe termen lung;

Or. lv
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Amendamentul 194
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia și statele membre să 
sprijine eforturile depuse pentru
menținerea utilizării semințelor de fermă 
în agricultura UE, date fiind avantajele 
sale economice și ecologice semnificative 
și contribuția sa la agrobiodiversitate;

19. invită Comisia și statele membre să 
mențină posibilitatea ca agricultorii să 
utilizeze semințele de fermă conform 
prevederilor articolelor 1 și 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al 
Consiliului de instituire a unui regim de 
protecție comunitară a soiurilor de plante;

Or. en

Amendamentul 195
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia și statele membre să 
sprijine eforturile depuse pentru 
menținerea utilizării semințelor de fermă 
în agricultura UE, date fiind avantajele sale 
economice și ecologice semnificative și 
contribuția sa la agrobiodiversitate;

19. invită Comisia și statele membre să 
sprijine utilizarea semințelor de fermă în 
agricultura UE numai în situațiile în care 
semințele utilizate nu sunt fac obiectul 
unor drepturi de proprietate intelectuală, 
date fiind avantajele sale economice și 
ecologice și contribuția sa la 
agrobiodiversitatea pe care o poate genera 
această practică;

Or. en

Amendamentul 196
Michel Dantin
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia și statele membre să 
sprijine eforturile depuse pentru 
menținerea utilizării semințelor de fermă în 
agricultura UE, date fiind avantajele sale
economice și ecologice semnificative și 
contribuția sa la agrobiodiversitate;

19. invită Comisia și statele membre să 
sprijine eforturile depuse pentru 
menținerea utilizării semințelor de fermă 
produse și transformate în agricultura UE, 
care aduce avantaje economice și 
ecologice semnificative și contribuie la 
agrobiodiversitate;

Or. fr

Amendamentul 197
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia și statele membre să 
sprijine eforturile depuse pentru 
menținerea utilizării semințelor de fermă în 
agricultura UE, date fiind avantajele sale 
economice și ecologice semnificative și 
contribuția sa la agrobiodiversitate;

19. invită Comisia și statele membre să 
sprijine eforturile depuse pentru 
menținerea utilizării semințelor de fermă în 
agricultura UE, date fiind avantajele sale 
economice, culturale și ecologice 
semnificative și contribuția sa la 
agrobiodiversitate;

Or. en

Amendamentul 198
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită un cadru de reglementare mai 
eficient care să susțină dezvoltarea mai 
multor soiuri de plante ca parte a unui 
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sector european agricol inovator;

Or. ro

Amendamentul 199
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19 b. solicită măsuri pentru stimularea 
cultivării unor plante furajere locale 
precum inul, triticala, bobul (Vicia 
Lathyroides) ș.a.

Or. ro

Amendamentul 200
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită în special Comisia ca, în 
contextul apropiatei revizuiri a 
Regulamentului (CE) nr. 2100/94 privind 
protecția soiurilor de plante, să propună 
retragerea restricțiilor privind utilizarea 
semințelor de fermă stabilite în acest 
regulament la articolul 14 alineatele (1) și 
(2);

eliminat

Or. en

Amendamentul 201
Spyros Danellis
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită în special Comisia ca, în 
contextul apropiatei revizuiri a 
Regulamentului (CE) nr. 2100/94 privind 
protecția soiurilor de plante, să propună 
retragerea restricțiilor privind utilizarea 
semințelor de fermă stabilite în acest 
regulament la articolul 14 alineatele (1) și 
(2);

eliminat

Or. en

Amendamentul 202
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită în special Comisia ca, în 
contextul apropiatei revizuiri a 
Regulamentului (CE) nr. 2100/94 privind 
protecția soiurilor de plante, să propună 
retragerea restricțiilor privind utilizarea 
semințelor de fermă stabilite în acest 
regulament la articolul 14 alineatele (1) și 
(2);

eliminat

Or. ro

Amendamentul 203
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită în special Comisia ca, în 20. invită în special Comisia să asigure o 
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contextul apropiatei revizuiri a 
Regulamentului (CE) nr. 2100/94 privind 
protecția soiurilor de plante, să propună 
retragerea restricțiilor privind utilizarea 
semințelor de fermă stabilite în acest 
regulament la articolul 14 alineatele (1) și 
(2);

protecție echitabilă și echilibrată a 
drepturilor de selecție vegetală în 
contextul apropiatei revizuiri a 
Regulamentului (CE) nr. 2100/94 privind 
protecția soiurilor de plante;

Or. en

Amendamentul 204
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită în special Comisia ca, în 
contextul apropiatei revizuiri a 
Regulamentului (CE) nr. 2100/94 privind 
protecția soiurilor de plante, să propună 
retragerea restricțiilor privind utilizarea
semințelor de fermă stabilite în acest 
regulament la articolul 14 alineatele (1) și 
(2);

20. invită în special Comisia ca, în 
contextul apropiatei revizuiri a 
Regulamentului (CE) nr. 2100/94 privind 
protecția soiurilor de plante, să 
îmbunătățească și să simplifice cadrul 
juridic privind semințele de fermă, 
prevăzut în acest regulament la articolul 14 
alineatele (1) și (2);

Or. es

Amendamentul 205
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită în special Comisia ca, în 
contextul apropiatei revizuiri a 
Regulamentului (CE) nr. 2100/94 privind 
protecția soiurilor de plante, să propună 
retragerea restricțiilor privind utilizarea 
semințelor de fermă stabilite în acest 
regulament la articolul 14 alineatele (1) și 

20. invită în special Comisia ca, în 
contextul apropiatei revizuiri a 
Regulamentului (CE) nr. 2100/94 privind 
protecția soiurilor de plante, să propună 
asigurarea în egală măsură a fezabilității
obligațiilor vitale de finanțare a 
dezvoltării sectorului creșterii animalelor
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(2); stabilite în acest regulament la articolul 14 
alineatele (1) și (2), deoarece numai în 
acest mod poate fi menținută structura 
producției animaliere europene bazată pe 
ferme mici și mijlocii;

Or. de

Amendamentul 206
Spyros Danellis

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei să susțină 
coexistența sistemului de semințe 
comerciale și a sistemului de semințe ale 
agricultorilor, precum și inovarea în 
cadrul acestora pentru a asigura un 
echilibru adecvat între nevoia de inovare, 
pe de o parte, și menținerea și sporirea 
diversității culturilor și îmbunătățirea 
surselor de venit ale micilor 
agricultorilor, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 207
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită, în contextul apropiatei 
conferințe mondiale Rio+20, o nouă 
inițiativă a UE cu privire la conservarea, 
utilizarea sustenabilă și comercializarea 
de calitate a agrobiodiversității, pentru a 
reeduce costurile de achiziționare a 
semințelor și pentru a crește valoarea 

eliminat
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adăugată din agricultură;

Or. ro

Amendamentul 208
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită, în contextul apropiatei 
conferințe mondiale Rio+20, o nouă 
inițiativă a UE cu privire la conservarea, 
utilizarea sustenabilă și comercializarea de 
calitate a agrobiodiversității, pentru a 
reeduce costurile de achiziționare a 
semințelor și pentru a crește valoarea 
adăugată din agricultură;

21. solicită, în contextul apropiatei 
conferințe mondiale Rio+20, o nouă 
inițiativă a UE cu privire la conservarea, 
utilizarea sustenabilă, comercializarea și 
calitatea agrobiodiversității;

Or. fr

Amendamentul 209
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită, în contextul apropiatei 
conferințe mondiale Rio+20, o nouă 
inițiativă a UE cu privire la conservarea, 
utilizarea sustenabilă și comercializarea de 
calitate a agrobiodiversității, pentru a 
reeduce costurile de achiziționare a 
semințelor și pentru a crește valoarea 
adăugată din agricultură;

21. solicită, în contextul apropiatei 
conferințe mondiale Rio+20, o nouă 
inițiativă a UE cu privire la conservarea, 
utilizarea sustenabilă și comercializarea de 
calitate a agrobiodiversității, pentru a 
crește valoarea adăugată din agricultură;

Or. en



PE473.999v01-00 104/114 AM\880724RO.doc

RO

Amendamentul 210
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită, în contextul apropiatei 
conferințe mondiale Rio+20, o nouă 
inițiativă a UE cu privire la conservarea, 
utilizarea sustenabilă și comercializarea de 
calitate a agrobiodiversității, pentru a 
reeduce costurile de achiziționare a 
semințelor și pentru a crește valoarea 
adăugată din agricultură;

21. solicită, în contextul apropiatei 
conferințe mondiale Rio+20, o nouă 
inițiativă a UE cu privire la conservarea, 
utilizarea sustenabilă și comercializarea de 
calitate a agrobiodiversității, pentru a 
crește valoarea adăugată din agricultură;

Or. de

Amendamentul 211
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 21 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) solicită Comisiei să utilizeze rezultatele 
celor trei rapoarte externe din domeniile 
comercializării semințelor, sănătății 
plantelor și drepturilor producătorilor de 
plante ai UE, și, în continuare, să 
propună modificări privind legislația UE, 
care să vizeze consolidarea producției de 
plante și semințe de calitate astfel încât să 
corespundă cerințelor agricultorilor și să 
asigure dezvoltarea pe termen lung a 
agriculturii;

Or. de

Amendamentul 212
Michel Dantin
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să realizeze un studiu 
cu privire la impactul pe care îl au 
arendarea terenurilor și creșterea 
costurilor aferente achiziționării de 
terenuri și arendării asupra sectoarelor 
agricole din statele membre ale UE și să 
stabilească dacă este necesar să se 
monitorizeze accesul la terenuri și să se 
adopte noi dispoziții legislative în acest 
domeniu pentru a se evita slăbirea relației 
dintre prețurile terenurilor, arenzi și 
valoarea utilizării agricole;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 213
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să realizeze un studiu 
cu privire la impactul pe care îl au 
arendarea terenurilor și creșterea 
costurilor aferente achiziționării de 
terenuri și arendării asupra sectoarelor 
agricole din statele membre ale UE și să 
stabilească dacă este necesar să se 
monitorizeze accesul la terenuri și să se 
adopte noi dispoziții legislative în acest 
domeniu pentru a se evita slăbirea relației 
dintre prețurile terenurilor, arenzi și 
valoarea utilizării agricole;

eliminat

Or. it
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Amendamentul 214
Mairead McGuinness, James Nicholson, Herbert Dorfmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să realizeze un studiu cu 
privire la impactul pe care îl au arendarea 
terenurilor și creșterea costurilor aferente 
achiziționării de terenuri și arendării asupra 
sectoarelor agricole din statele membre ale 
UE și să stabilească dacă este necesar să 
se monitorizeze accesul la terenuri și să se 
adopte noi dispoziții legislative în acest 
domeniu pentru a se evita slăbirea relației 
dintre prețurile terenurilor, arenzi și 
valoarea utilizării agricole;

22. invită Comisia să realizeze un studiu cu 
privire la impactul pe care îl au arendarea 
terenurilor și creșterea costurilor aferente 
achiziționării de terenuri și arendării asupra 
sectoarelor agricole din statele membre ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 215
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să realizeze un studiu cu 
privire la impactul pe care îl au arendarea 
terenurilor și creșterea costurilor aferente 
achiziționării de terenuri și arendării asupra 
sectoarelor agricole din statele membre ale 
UE și să stabilească dacă este necesar să se 
monitorizeze accesul la terenuri și să se 
adopte noi dispoziții legislative în acest
domeniu pentru a se evita slăbirea relației 
dintre prețurile terenurilor, arenzi și 
valoarea utilizării agricole;

22. invită Comisia să realizeze un studiu cu 
privire la impactul pe care îl au arendarea 
terenurilor și creșterea costurilor aferente 
achiziționării de terenuri și arendării asupra 
sectoarelor agricole din statele membre ale 
UE și să stabilească dacă este necesar să se 
monitorizeze accesul la terenuri pentru a se 
evita slăbirea relației dintre prețurile 
terenurilor, arenzi și valoarea utilizării 
agricole;

Or. de
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Amendamentul 216
Bairbre de Brún

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să realizeze un studiu cu 
privire la impactul pe care îl au arendarea 
terenurilor și creșterea costurilor aferente 
achiziționării de terenuri și arendării asupra 
sectoarelor agricole din statele membre ale 
UE și să stabilească dacă este necesar să se 
monitorizeze accesul la terenuri și să se 
adopte noi dispoziții legislative în acest 
domeniu pentru a se evita slăbirea relației 
dintre prețurile terenurilor, arenzi și 
valoarea utilizării agricole;

22. invită Comisia să realizeze un studiu cu 
privire la impactul pe care îl au arendarea 
terenurilor și creșterea costurilor aferente 
achiziționării de terenuri și arendării asupra 
sectoarelor agricole din statele membre ale 
UE și să stabilească dacă este necesar să se 
monitorizeze accesul la terenuri și să se 
adopte noi dispoziții legislative în acest 
domeniu pentru a se evita slăbirea relației 
dintre prețurile terenurilor, arenzi și 
valoarea utilizării agricole; subliniază 
faptul că orice propunere privind 
terenurile și leasingul trebuie să respecte 
în totalitate caracteristicile diferite ale 
acordurilor de leasing stabilite și 
nepărtinitoare din cadrul statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 217
Alyn Smith

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că drepturile la plata
unică pe exploatație, atunci când acestea 
se bazează pe valori istorice sau când se 
comercializează fără terenuri, pot fi 
achiziționate la prețuri mari de către 
investitori și speculatori pentru obținerea 
mai degrabă a unor venituri constante 
decât practicarea agriculturii active; 
constată că distorsiunile create acționează 
ca o barieră determinată de costurile de 
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producție substanțiale și ca o barieră de 
acces pentru noii agricultorii; solicită 
Comisiei și Parlamentului, precum și 
statelor membre și regiunilor să se 
asigure că reforma PAC abordează în 
mod corespunzător aceste probleme și că 
drepturile la plată sunt disponibile pentru 
toți agricultorii în scopul unei producții 
active; 

Or. en

Amendamentul 218
Béla Glattfelder

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că lupta împotriva 
speculei cu terenuri – în special normele 
privind dobândirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor – trebuie să 
rămână în competența exclusivă a statelor 
membre;

Or. hu

Amendamentul 219
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să efectueze o analiză 
aprofundată a efectului pe care îl are 
închirierea terenurilor agricole pe durată 
nedeterminată asupra fermelor mici și 
mijlocii, inclusiv asupra stabilirii 
prețurilor terenurilor și produselor și, în 
cazul în care consideră că acest efect este 
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negativ, să elaboreze și să prezinte 
Parlamentului European o propunere de 
act legislativ care să anuleze contractele 
de închiriere pe durată nedeterminată și 
să uniformizeze normele privind 
închirierea terenurilor agricole în statele 
membre;

Or. bg

Amendamentul 220
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia să depună eforturi, în 
cadrul reformei PAC și a Directivei-cadru 
privind apa, pentru a asigura sisteme mai 
bune de irigare și de stocare a apei pentru 
agricultură, să includă atât îmbunătățirea 
capacității de stocare a apei din sol cât și 
recoltarea de apă în zonele uscată ca 
modalitate de reducere a utilizării apei 
dulci și ca precauție împotriva schimbărilor 
regimului de precipitații cauzate de 
schimbările climatice;

23. invită Comisia să depună eforturi, în 
cadrul Directivei-cadru privind apa, pentru 
a asigura sisteme mai bune de irigare și de 
stocare a apei pentru agricultură, să includă 
atât îmbunătățirea capacității de stocare a 
apei din sol cât și recoltarea de apă în 
zonele uscată ca modalitate de reducere a 
utilizării apei dulci și ca precauție 
împotriva schimbărilor regimului de 
precipitații cauzate de schimbările 
climatice;

Or. fr

Amendamentul 221
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia să depună eforturi, în 
cadrul reformei PAC și a Directivei-cadru 
privind apa, pentru a asigura sisteme mai 
bune de irigare și de stocare a apei pentru 

23. invită Comisia să depună eforturi, în 
cadrul reformei PAC și a Directivei-cadru 
privind apa, pentru a asigura sisteme de 
irigare și de stocare a apei pentru 
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agricultură, să includă atât îmbunătățirea 
capacității de stocare a apei din sol cât și 
recoltarea de apă în zonele uscată ca 
modalitate de reducere a utilizării apei 
dulci și ca precauție împotriva schimbărilor 
regimului de precipitații cauzate de 
schimbările climatice;

agricultură, care să îmbunătățească 
eficiența utilizării apei și care să includă 
atât îmbunătățirea capacității de stocare a 
apei din sol cât și recoltarea de apă în 
zonele uscate ca modalitate de reducere a 
utilizării apei dulci și ca precauție 
împotriva schimbărilor regimului de 
precipitații cauzate de schimbările 
climatice;

Or. es

Amendamentul 222
Alfreds Rubiks

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Comisia să depună eforturi, în 
cadrul reformei PAC și a Directivei-cadru 
privind apa, pentru a asigura sisteme mai 
bune de irigare și de stocare a apei pentru 
agricultură, să includă atât îmbunătățirea 
capacității de stocare a apei din sol cât și
recoltarea de apă în zonele uscate ca 
modalitate de reducere a utilizării apei 
dulci și ca precauție împotriva schimbărilor 
regimului de precipitații cauzate de 
schimbările climatice;

23. invită Comisia să depună eforturi, în 
cadrul reformei PAC și a Directivei-cadru 
privind apa, pentru a asigura sisteme mai 
bune de irigare și de canalizare și stocare a 
apei pentru agricultură, să includă 
îmbunătățirea capacității de stocare a apei 
din sol, recoltarea de apă în zonele uscate 
și canalizarea apei în zonele umede ca 
modalitate de reducere a utilizării apei 
dulci și ca precauție împotriva schimbărilor 
regimului de precipitații cauzate de 
schimbările climatice;

Or. lv

Amendamentul 223
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Punctul 23 – litera a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) solicită Comisiei să găsească soluții la 
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problema canalizărilor, ținând seama și 
de nivelurile ridicate de precipitații, de 
poziționarea geografică joasă și de 
stagnările de apă;

Or. de

Amendamentul 224
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. în acest sens, atrage atenția Comisiei 
asupra efectului pozitiv pe care 
agricultura de precizie îl are asupra 
utilizării apei (prin monitorizarea GPS a 
condițiilor solului și a previziunilor 
meteorologice) și solicită ca investițiile în 
aceste soluții și în alte soluții inovatoare, 
care reduc utilizarea de factori de 
producție agricolă, precum apa, 
fertilizatorii și produsele fitofarmaceutice, 
să poată fi acoperite de opțiunile de 
„ecologizare” ale viitoarei PAC; 

Or. en

Amendamentul 225
Britta Reimers

Propunere de rezoluție
Puncul 24 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) solicită Comisiei să întocmească un 
raport privind influența asupra costurilor 
exploatațiilor agricole a utilizării spațiului 
prin măsuri de infrastructură, construcția 
de locuințe și utilizarea echilibrată a 
suprafețelor;
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Or. de

Amendamentul 226
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită să se acorde mai mult sprijin 
pentru formarea agricultorilor în domeniul 
gestionării apei și al irigării, inclusiv în 
ceea ce privește instrumentele practice 
pentru stocarea apei și măsuri de 
împiedicare a pierderilor de substanțe 
nutritive sau a salinizării, precum și 
îmbunătățirea sistemelor de tarifare a apei 
și de administrare a apei la nivel local și 
regional în vederea reducerii costurilor de 
producție pe termen lung;

25. solicită să se acorde mai mult sprijin 
pentru formarea agricultorilor în domeniul 
gestionării eficiente a apei și al irigării, 
inclusiv în ceea ce privește instrumentele 
practice pentru stocarea apei și măsuri de 
împiedicare a pierderilor de substanțe 
nutritive sau a salinizării, precum și 
îmbunătățirea sistemelor de tarifare a apei 
și de administrare a apei la nivel local și 
regional în vederea reducerii costurilor de 
producție pe termen lung;

Or. de

Amendamentul 227
Alfreds Rubiks

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită să se acorde mai mult sprijin 
pentru formarea agricultorilor în domeniul 
gestionării apei și al irigării, inclusiv în 
ceea ce privește instrumentele practice 
pentru stocarea apei și măsuri de 
împiedicare a pierderilor de substanțe 
nutritive sau a salinizării, precum și 
îmbunătățirea sistemelor de tarifare a apei 
și de administrare a apei la nivel local și 
regional în vederea reducerii costurilor de 
producție pe termen lung;

25. solicită să se acorde mai mult sprijin 
pentru formarea agricultorilor în domeniul 
gestionării apei, al canalizării și al irigării, 
inclusiv în ceea ce privește instrumentele 
practice pentru stocarea apei și măsuri de 
împiedicare a pierderilor de substanțe 
nutritive sau a salinizării și a procesului de 
formare a turbei, precum și îmbunătățirea 
sistemelor de tarifare a apei și de 
administrare a apei la nivel local și regional 
în vederea reducerii costurilor de producție 
pe termen lung;
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Or. lv

Amendamentul 228
Giovanni La Via

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită să se acorde mai mult sprijin 
pentru formarea agricultorilor în domeniul 
gestionării apei și al irigării, inclusiv în 
ceea ce privește instrumentele practice 
pentru stocarea apei și măsuri de 
împiedicare a pierderilor de substanțe 
nutritive sau a salinizării, precum și 
îmbunătățirea sistemelor de tarifare a apei 
și de administrare a apei la nivel local și 
regional în vederea reducerii costurilor de 
producție pe termen lung;

25. solicită să se acorde mai mult sprijin 
pentru formarea agricultorilor în domeniul 
gestionării apei și al irigării, inclusiv în 
ceea ce privește instrumentele practice 
pentru stocarea apei și măsuri de 
împiedicare a pierderilor de substanțe 
nutritive sau a salinizării, precum și 
îmbunătățirea sistemelor de tarifare a apei 
și de administrare a apei la nivel local și 
regional pentru a contribui la 
contracararea irosirii apei și la reducerea
costurilor de producție pe termen lung;

Or. it

Amendamentul 229
Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită să se acorde mai mult sprijin 
pentru formarea agricultorilor în domeniul 
gestionării apei și al irigării, inclusiv în 
ceea ce privește instrumentele practice 
pentru stocarea apei și măsuri de 
împiedicare a pierderilor de substanțe 
nutritive sau a salinizării, precum și 
îmbunătățirea sistemelor de tarifare a apei 
și de administrare a apei la nivel local și 
regional în vederea reducerii costurilor de 
producție pe termen lung;

25. solicită să se acorde mai mult sprijin 
pentru formarea agricultorilor în domeniul 
gestionării apei și al irigării, inclusiv în 
ceea ce privește instrumentele practice 
pentru stocarea apei și măsuri de 
împiedicare a pierderilor de substanțe 
nutritive sau a salinizării, precum și 
îmbunătățirea sistemelor de tarifare a apei 
și de administrare a apei la nivel local și 
regional în vederea reducerii costurilor de 
producție pe termen lung; trebuie 
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încurajată, de asemenea, verificarea 
conductelor, astfel încât scurgerile de apă 
să nu afecteze în mod semnificativ
costurile de producție și calitatea 
produselor;

Or. it


