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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Organizarea comună a piețelor în cadrul PAC rămâne o componentă esențială și constituie o 
prioritate deosebită în actuala reformă. Reforma încearcă să contureze acțiunile viitoare 
pentru organizarea individuală a piețelor din cadrul PAC, precum piața zahărului, a vinului, a 
uleiului de măsline etc. Propunerile încearcă să abordeze toate sectoarele PAC și să se asigure 
că vor fi susținute interesele financiare ale Uniunii.

Întrucât PAC a devenit mai complexă de-a lungul timpului, o mai bună reglementare și o 
reducere semnificativă a birocrației pentru agricultori trebuie să constituie o componentă 
importantă a viitoarei PAC. Orice povară sau cheltuială administrativă nejustificată și 
excesivă pentru autoritățile naționale ar trebui evitată, mai ales având în vedere consolidarea 
fiscală de către statele membre și insuficiența resurselor. Este necesar ca toate cheltuielile să 
fie bine orientate pentru a se asigura o gestionare solidă a fondurilor Uniunii în vederea 
livrării unor produse publice esențiale prin intermediul unei politici agricole comune 
multifuncționale.

Scopul propunerii Comisiei este de a stabili politici sectoriale prin abordarea tuturor 
sectoarelor individuale. În plus, propunerile se referă la unele aspecte legate de intervențiile 
pe piață și depozitarea în regim privat, precum și la utilizarea restituirilor la export. Au fost 
abordate problemele ridicate de organizațiile și grupurile de producători, mai ales în sectorul 
fructelor și legumelor, precum și sistemele de promovare și practicile de etichetare. Se oferă 
opțiuni de politică pentru sectoare pentru a răspunde provocărilor viitoare din sectoarele 
agricole și pentru a îndeplini obiectivele stabilite pentru PAC. Totodată, reforma trebuie să ia 
în considerare noile standarde de comercializare, producție și calitate (de exemplu, cotele de 
lapte) pentru a asigura un cadru eficient și un sistem capabil să evite volatilitatea ridicată a 
prețurilor.

Este deosebit de important să se asigure respectarea cerințelor de interes public legate de 
acordarea plăților.

Prezentul aviz are la bază sumele financiare globale alocate de Comisie politicii agricole 
comune în viitorul cadru financiar multianual. În cazul în care propunerea respectivă va suferi 
modificări fundamentale, conținutul prezentului aviz va trebui revizuit.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) măsuri de protecție a mediului și 
metode de producție care să respecte 
mediul; inclusiv agricultura ecologică;

(e) măsuri de protecție a mediului și 
metode de producție care să respecte 
mediul, inclusiv agricultura ecologică și 
producția integrată;

Justificare

Ca metodă de producție care reunește maximul de resurse și mecanisme naturale, „producția 
integrată” garantează un tip de agricultură care este sustenabil pe termen lung. Din acest 
motiv, dar și pentru că această metodă se poate aplica aproape tuturor recoltelor, producția 
integrată ar trebui considerată drept o practică de mediu acceptată de Uniune în producțiile 
agricole.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ajutorul financiar din partea Uniunii 
este egal cu valoarea contribuțiilor 
financiare menționate la articolul 30 
alineatul (1) litera (a) plătite efectiv și 
limitate la 50% din valoarea reală a 
cheltuielilor suportate.

(1) Ajutorul financiar din partea Uniunii 
este egal cu valoarea contribuțiilor 
financiare menționate la articolul 30 
alineatul (1) litera (a) plătite efectiv și 
limitate la 60% din valoarea reală a 
cheltuielilor suportate.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, respectivul procentaj 
poate fi majorat la 4,6% din valoarea 
producției comercializate, cu condiția ca 
suma ce depășește 4,1% din valoarea 
producției comercializate să fie utilizată 
numai pentru măsurile de prevenire și 
gestionare a crizelor. 

Cu toate acestea, respectivul procentaj 
poate fi majorat la 5% din valoarea 
producției comercializate, cu condiția ca 
suma ce depășește 4,1% din valoarea 
producției comercializate să fie utilizată 
numai pentru măsurile de prevenire și 
gestionare a crizelor. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, aceste norme se aplică cu 
aceeași intensitate și rigurozitate 
produselor originare din țări terțe.

Justificare

Prin aplicarea principiului reciprocității trebuie să se asigure că toate produsele destinate 
aceleiași piețe respectă aceleași obligații.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 133 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În măsura necesară pentru a permite 
realizarea exporturilor pe baza cursului sau 
a prețurilor pieței internaționale și în 
limitele care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din tratat, 
diferența dintre aceste cursuri sau aceste 

(1) Restituirile la export menționate în 
prezentul capitol se utilizează numai în 
legătură cu articolul 154. În măsura 
necesară pentru a permite realizarea 
exporturilor pe baza cursului sau a 
prețurilor pieței internaționale și în limitele 
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prețuri și prețurile practicate în Uniune 
poate fi acoperită printr-o restituire la 
export:

care decurg din acordurile încheiate 
conform articolului 218 din tratat, diferența 
dintre aceste cursuri sau aceste prețuri și 
prețurile practicate în Uniune poate fi 
acoperită printr-o restituire la export:

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările 
de perturbare a pieței, provocate de 
creșteri sau de scăderi semnificative de preț 
pe piețele interne sau externe ori de oricare 
alți factori care influențează piața, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a lua măsurile necesare pentru 
sectorul în cauză, respectând toate 
obligațiile care decurg din acorduri 
încheiate în conformitate cu articolul 218 
din tratat.

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la perturbările 
pieței provocate de creșteri sau de scăderi 
semnificative de preț pe piețele interne sau 
externe, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, pentru a lua măsurile 
necesare pentru sectorul în cauză, 
respectând toate obligațiile care decurg din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor amenințări de perturbare a
pieței menționate la primul paragraf, dacă 
este necesar din motive de maximă 
urgență, se aplică procedura prevăzută la 
articolul 161 din prezentul regulament 
actelor delegate adoptate în temeiul 
prezentului alineat.

În cazul perturbărilor pieței menționate la 
primul paragraf, dacă este necesar din 
motive de maximă urgență, se aplică 
procedura prevăzută la articolul 161 din 
prezentul regulament actelor delegate 
adoptate în temeiul prezentului alineat.
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