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Amendamentul 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Aa). întrucât 40% din gazele cu efect de 
seră la nivel global sunt emise de sectorul 
agricol; întrucât agricultura este sursa 
principală de metan și de oxid de azot și 
că aceste două gaze cu efect de seră au un 
potențial efect de seră mult mai mare 
decât dioxidul de carbon; și întrucât 
schimbările climatice afectează în special 
populația săracă din țările în curs de 
dezvoltare și reduc posibilitățile de 
dezvoltare a agriculturii;

Or. en

Amendamentul 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ab). întrucât liberalizarea comerțului în 
agricultură a permis accesul țărilor în 
curs de dezvoltare la importuri cu prețuri 
reduse din Europa, Asia și Statele Unite, 
supunând astfel alimentele produse pe 
plan local unei concurențe dificile; și 
întrucât aceste importuri cu preț scăzut îi 
sărăcesc pe fermierii locali și pe 
muncitorii din agricultură în mod 
considerabil;

Or. en
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Amendamentul 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ac). întrucât locuitorii din mediul rural 
din țările în curs de dezvoltare sunt în 
proporție de 70 %-80 % subnutriți; și 
întrucât eradicarea sărăciei și a foametei 
depinde de îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale fermierilor și ale lucrătorilor din 
agricultură din țările în dezvoltare; 

Or. en

Amendamentul 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ad). întrucât raportul întocmit de un 
raportor special al ONU pentru dreptul la 
hrană, „Agroecologia și dreptul la 
hrană”, arată că agroecologia poate 
dubla producția de alimente în toate 
regiunile în 10 ani, reducând schimbările 
climatice și atenuând sărăcia în mediul 
rural; constată faptul că productivitatea 
pe termen lung și securitatea alimentelor, 
în special capacitatea de adaptare a 
sistemelor agricole la schimbările 
climatice depinde de grija pentru 
resursele naturale, cu deosebire pentru 
utilizarea solului, a apei și a 
biodiversității;

Or. en
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Amendamentul 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Proiect de aviz
Considerentul Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ae). întrucât productivitatea agricolă în 
Europa este asociată cu utilizarea unor 
suprafețe mai mari, nutrețuri etc. din 
țările în curs de dezvoltare; întrucât 80 % 
din cererea Europei de culturi pentru 
furaje proteice este asigurată din import, 
reprezentând un total de 20 de milioane 
de hectare de pământ utilizat în afara 
Europei; întrucât importurile de 
proteaginoase și de oleaginoase în Europa 
cu scutire de taxe vamale au contribuit la 
despădurirea, strămutarea comunităților, 
pierderea biodiversității și creșterea 
insecurității alimentare în America de 
Sud;

Or. en

Amendamentul 6
Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de preocuparea generală privind 
efectele negative cumulate, care în 
prezent se află în scădere, ale PAC 
asupra țărilor în curs de dezvoltare; 
regretă că Comunicarea Comisiei 
privind PAC în perspectiva anului 2020 
nu menționează aceste efecte; solicită 
ca printre obiectivele principale ale noii 
PAC să se afle principiul „nu face rău” 

1. solicită FAO să se pronunțe cu privire 
la impactul PAC asupra țărilor în curs 
de dezvoltare, pe de o parte, și să 
evalueze ansamblul de factori care 
afectează suplimentar situația agricolă 
și alimentară a țărilor în curs de 
dezvoltare, pe de altă parte;
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aplicat țărilor în curs de dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 7
Filip Kaczmarek

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de preocuparea generală privind 
efectele negative cumulate, care în 
prezent se află în scădere, ale PAC asupra 
țărilor în curs de dezvoltare; regretă că 
Comunicarea Comisiei privind PAC în 
perspectiva anului 2020 nu menționează 
aceste efecte; solicită ca printre obiectivele 
principale ale noii PAC să se afle
principiul „nu face rău” aplicat țărilor în 
curs de dezvoltare;

1. ia act de impactul necesar al politicilor 
agricole ale UE asupra țărilor în curs de 
dezvoltare și de influența acestora asupra 
prețurilor locale și mondiale ale 
produselor agricole; deci solicită ca noua
PAC să țină seamă pe deplin de principiul 
„nu face rău” aplicat țărilor în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 8
Ricardo Cortés Lastra și Miguel Angel Martínez Martínez

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de preocuparea generală privind 
efectele negative cumulate, care în 
prezent se află în scădere, ale PAC
asupra țărilor în curs de dezvoltare;
regretă că Comunicarea Comisiei 
privind PAC în perspectiva anului 
2020 nu menționează aceste efecte;
solicită ca printre obiectivele 

1. ia act de progresul realizat în 
reformarea PAC, reducând impactul
negativ asupra țărilor în dezvoltare; solicită 
ca noul PAC să includă principiul „nu face 
rău” aplicat țărilor în curs de dezvoltare 
conform obiectivului de coerență a 
politicilor în favoarea dezvoltării, prevăzut 
de Tratatul de la Lisabona;
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principale ale noii PAC să se afle
principiul „nu face rău” aplicat țărilor 
în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 9
Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de preocuparea generală privind 
efectele negative cumulate, care în 
prezent se află în scădere, ale PAC 
asupra țărilor în curs de dezvoltare; 
regretă că Comunicarea Comisiei 
privind PAC în perspectiva anului 2020 
nu menționează aceste efecte; solicită 
ca printre obiectivele principale ale noii 
PAC să se afle principiul „nu face rău” 
aplicat țărilor în curs de dezvoltare;

1. subliniază articolul 3 alineatul (5) din 
TFUE, care prevede că UE contribuie 
la un comerț liber și echitabil și la 
eliminarea sărăciei; ia act de 
preocuparea generală privind efectele 
negative cumulate, care în prezent se 
află în scădere, ale PAC asupra țărilor 
în curs de dezvoltare; regretă că 
Comunicarea Comisiei privind PAC în 
perspectiva anului 2020 nu 
menționează aceste efecte; solicită ca 
printre obiectivele principale ale noii 
PAC să se afle principiul „nu face rău” 
aplicat țărilor în curs de dezvoltare; 
solicită UE să asigure concordanța 
între PAC și politicile comerciale și de 
dezvoltare și să respecte pe deplin 
principiul coerenței politicilor în 
favoarea dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 10
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de preocuparea generală privind 
efectele negative cumulate, care în 
prezent se află în scădere, ale PAC 
asupra țărilor în curs de dezvoltare; 
regretă că Comunicarea Comisiei 
privind PAC în perspectiva anului 2020 
nu menționează aceste efecte; solicită 
ca printre obiectivele principale ale
noii PAC să se afle principiul „nu face 
rău” aplicat țărilor în curs de 
dezvoltare;

1. ia act de preocuparea privind efectele 
PAC asupra țărilor în curs de 
dezvoltare; regretă că Comunicarea 
Comisiei privind PAC în perspectiva 
anului 2020 nu menționează aceste 
efecte; solicită ca în cadrul noii PAC 
să se țină seama de principiul „nu face 
rău” aplicat țărilor în curs de 
dezvoltare;

Or. de

Amendamentul 11
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de preocuparea generală privind 
efectele negative cumulate, care în prezent 
se află în scădere, ale PAC asupra țărilor 
în curs de dezvoltare; regretă că 
Comunicarea Comisiei privind PAC în 
perspectiva anului 2020 nu menționează 
aceste efecte; solicită ca printre obiectivele 
principale ale noii PAC să se afle principiul 
„nu face rău” aplicat țărilor în curs de 
dezvoltare; 

1. ia act de preocuparea generală, directă și 
indirectă, privind efectele negative 
cumulate ale PAC asupra țărilor în curs de 
dezvoltare; regretă că Comunicarea 
Comisiei privind PAC în perspectiva 
anului 2020 nu menționează aceste efecte 
și, astfel, nu susține obligațiile legale ale 
UE de coerență a politicilor în favoarea 
dezvoltării și nici angajamentul acesteia 
de a-și îndeplini ODM; solicită ca printre 
obiectivele principale ale noii PAC să se 
afle principiul „nu face rău” aplicat țărilor 
în curs de dezvoltare și creează 
mecanismele adecvate pentru a asigura 
susținerea acestuia;

Or. en



AM\862211RO.doc 9/30 PE462.581v01-00

RO

Amendamentul 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de preocuparea generală privind 
efectele negative cumulate, care în
prezent se află în scădere, ale PAC 
asupra țărilor în curs de dezvoltare; 
regretă că Comunicarea Comisiei 
privind PAC în perspectiva anului 2020 
nu menționează aceste efecte; solicită 
ca printre obiectivele principale ale noii 
PAC să se afle principiul „nu face rău” 
aplicat țărilor în curs de dezvoltare;

1. ia act de preocuparea generală privind 
efectele negative cumulative ale PAC 
asupra țărilor în curs de dezvoltare; regretă 
că Comunicarea Comisiei privind PAC în 
perspectiva anului 2020 nu menționează 
aceste efecte, solicită Comisiei să inițieze o 
evaluare completă a PAC și a efectelor 
acesteia asupra țărilor în curs de 
dezvoltare și solicită ca printre obiectivele 
principale ale noii PAC să se afle principiul 
„nu face rău” aplicat țărilor în curs de 
dezvoltare; și pe larg, impulsionează 
Comisia să se asigure că propunerile 
legislative referitoare la PAC răspund 
obiectivului de coerență a politicilor în 
favoarea dezvoltării, așa cum este 
prevăzut în articolul 208 din Tratatul de
la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită UE să asigure concordanța 
între PAC și politicile de dezvoltare și 
comerciale; în special subliniază nevoia 
unor clauze de salvgardare în contractele 
comerciale și dreptul țărilor în curs de 
dezvoltare de a-și proteja propria piață 
agricolă. 

Or. en
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Amendamentul 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că subvenționarea 
exporturilor europene au afectat grav 
dezvoltarea agriculturii în țările sărace, 
conducând la o concurență neloială cu 
agricultura locală, în special în cazul 
absenței unei protecții eficiente la import 
în țara sau în regiunea importatoare (de 
exemplu, bariere vamale, contingente de 
import, subvenții pentru producătorii 
locali etc.); ia act, de asemenea, de faptul 
că subvenționarea exporturilor agricole 
ale UE a contribuit la creșterea 
importurilor și, prin urmare, a sporit 
dependența majorității țărilor în curs de
dezvoltare de importuri, afectând astfel 
autoaprovizionarea cu alimente în aceste 
țări și capacitatea acestor populații de a-și 
asigura hrana; 

Or. en

Amendamentul 15
Filip Kaczmarek

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca PAC de după 2013 să elimine 
toate subvențiile la export și să decupleze 
plățile directe de producție, astfel încât să 
creeze condiții de concurență echitabile 
între producătorii agricoli din UE și din 
țările în curs de dezvoltare; solicită 
Comisiei să finanțeze mecanisme de 

2. reamintește angajamentul UE și al 
altor părți terțe membre ale OCDE – în 
conformitate cu negocierile din cadrul 
Rundei de la Doha – să elimine până 
în 2013 toate subvențiile la export și să 
decupleze plățile directe de producție, 
astfel încât să creeze condiții de concurență 
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tranziție pentru culturile afectate de 
această decuplare, cu scopul de a 
promova practici agricole organice și 
durabile;

echitabile între producătorii agricoli din 
UE și din țările în curs de dezvoltare; 

Or. en

Amendamentul 16
Franziska Keller,Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca PAC de după 2013 să 
elimine toate subvențiile la export și să 
decupleze plățile directe de producție, 
astfel încât să creeze condiții de 
concurență echitabile între 
producătorii agricoli din UE și din 
țările în curs de dezvoltare; solicită
Comisiei să finanțeze mecanisme de 
tranziție pentru culturile afectate de 
această decuplare, cu scopul de a 
promova practici agricole organice și 
durabile;

2. solicită ca PAC de după 2013 să elimine 
toate subvențiile la export; subliniază 
totuși că interzicerea subvențiilor la 
export nu va modifica distorsiunile 
economice datorate altor subvenții directe 
sau indirecte, care permit sectorului 
agricol al UE să exporte mărfuri agricole 
sub valoarea medie a costurilor de 
producție; solicită UE să susțină cererile 
țărilor în curs de dezvoltare de a le proteja 
producția agricolă și de a le proteja 
populația de eventualele efecte distructive 
ale importurilor ieftine;

Or. en

Amendamentul 17
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca PAC de după 2013 să 
elimine toate subvențiile la export și să 
decupleze plățile directe de producție, 
astfel încât să creeze condiții de 

2. recunoaște că PAC de după 2013 
limitează în continuare toate 
subvențiile la export – totuși, cu 
condiția ca și ajutoarele la export ale 
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concurență echitabile între producătorii 
agricoli din UE și din țările în curs de 
dezvoltare; solicită Comisiei să 
finanțeze mecanisme de tranziție pentru 
culturile afectate de această decuplare, 
cu scopul de a promova practici 
agricole organice și durabile;

altor parteneri comerciali (în special 
SUA, Canada, Australia, Noua 
Zeelandă) să fie configurate conform 
normelor OMC – și decuplează plățile 
directe de producție, astfel încât să 
adapteze condițiile de concurență la
producătorii agricoli din țările în curs 
de dezvoltare și din UE; solicită 
Comisiei să finanțeze mecanisme de 
tranziție pentru culturile afectate de 
această decuplare, cu scopul de a 
promova practici agricole organice și 
durabile;

Or. de

Amendamentul 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca PAC de după 2013 să 
elimine toate subvențiile la export și să 
decupleze plățile directe de producție, 
astfel încât să creeze condiții de 
concurență echitabile între 
producătorii agricoli din UE și din 
țările în curs de dezvoltare; solicită 
Comisiei să finanțeze mecanisme de 
tranziție pentru culturile afectate de
această decuplare, cu scopul de a 
promova practici agricole organice și 
durabile;

2. solicită ca PAC de după 2013 să 
elimine toate subvențiile la export și să 
decupleze plățile directe de producție, 
solicită Comisiei să implementeze aceste 
modificări, cu perioadele de tranziție 
adecvate, pentru a evita impactul negativ 
asupra regiunilor rurale europene și 
pentru a promova practici agricole 
organice și durabile;

Or. en
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Amendamentul 19
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca PAC de după 2013 să elimine 
toate subvențiile la export și să decupleze 
plățile directe de producție, astfel încât să 
creeze condiții de concurență echitabile 
între producătorii agricoli din UE și din 
țările în curs de dezvoltare; solicită 
Comisiei să finanțeze mecanisme de 
tranziție pentru culturile afectate de această 
decuplare, cu scopul de a promova practici 
agricole organice și durabile;

2. solicită ca PAC de după 2013 să elimine 
toate subvențiile la export și să decupleze 
plățile directe de producție, astfel încât să 
creeze condiții de concurență echitabile 
între produsele agricole din UE și din 
țările în curs de dezvoltare pentru a 
stimula comerțul și creșterea economică; 
solicită Comisiei să finanțeze mecanisme 
de tranziție pentru culturile afectate de 
această decuplare, cu scopul de a promova 
practici agricole organice și durabile;

Or. en

Amendamentul 20
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca PAC de după 2013 să elimine 
toate subvențiile la export și să decupleze 
plățile directe de producție, astfel încât să 
creeze condiții de concurență echitabile 
între producătorii agricoli din UE și din 
țările în curs de dezvoltare; solicită 
Comisiei să finanțeze mecanisme de 
tranziție pentru culturile afectate de această 
decuplare, cu scopul de a promova practici 
agricole organice și durabile;

2. solicită ca PAC de după 2013 să elimine 
toate subvențiile la export și să decupleze 
plățile directe de producție, astfel încât să 
creeze condiții de concurență echitabile 
între producătorii agricoli din UE și din 
țările în curs de dezvoltare; solicită 
Comisiei să finanțeze mecanisme de 
tranziție pentru culturile afectate de această 
decuplare, cu scopul de a promova practici 
agricole organice și durabile care se 
bazează pe adaosuri chimice externe 
reduse („low external inputs”) și țin 
seama de caracteristicile naturale locale; 
în plus, solicită investiții în metodele de 
producție agroecologice și pregătirea 
serviciilor publice pentru micii agricultori 
cu scopul de a permite trecerea la 
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producția ecologică durabilă;

Or. de

Amendamentul 21
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că este nevoie de o 
mai mare coerență între PAC, politica 
comercială și politica de dezvoltare 
pentru a asigura o cooperare pentru 
dezvoltare mai eficientă; constată în 
plus că este necesară o mai bună 
coordonare a UE cu organismele 
neguvernamentale, FAO, ONU și alte 
organisme internaționale;

Or. de

Amendamentul 22
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că PAC joacă un rol 
important în politica de dezvoltare, în 
special în domeniul securității alimentare; 
atrage atenția asupra faptului că PAC 
poate oferi soluții la problema creșterii 
cererii de alimente la nivel mondial; 

Or. de
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Amendamentul 23
Corina Crețu

Proiect de aviz
Punctul 2a

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de factori precum sărăcia, 
sănătatea, stabilitatea politică, 
infrastructura și dezastrele naturale care 
afectează securitatea alimentară în țările 
în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 24
Franziska Keller,Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recomandă, în conformitate cu 
concluziile Evaluării internaționale a 
cunoștințelor, științei și tehnologiei 
agricole pentru dezvoltare, ca UE să 
elaboreze o nouă politică alimentară și 
agricolă care să susțină agricultura 
organică și alte practici agroecologice; în 
special, solicită Comisiei să reformeze 
PAC prin asocierea plăților directe cu 
condițiile sociale și de mediu;

Or. en

Amendamentul 25
Franziska Keller,Catherine GrèzeProiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reamintește că majoritatea țărilor în 
curs de dezvoltare sunt acum 
importatoare nete de alimente; subliniază 
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că PAC contribuie la această situație prin 
exporturi subvenționate direct sau 
indirect către piețe vulnerabile din țările 
în curs de dezvoltare; reamintește că 
dreptul la hrană presupune crearea unei 
marje de acțiune în materie de politici 
pentru țările în curs de dezvoltare pentru 
ca acestea să-și intensifice capacitatea de 
a produce în mod sustenabil pentru a se 
putea hrăni la nivel național și regional; 
în acest context, subliniază că țările în 
curs de dezvoltare trebuie să fie capabile 
să utilizeze instrumentele necesare, 
inclusiv taxe vamale variabile și 
contingente de import (două instrumente 
accesibile chiar și celor mai sărace țări), 
pentru a-și proteja propria dezvoltare 
agricolă; 

Or. en

Amendamentul 26
Charles Goerens

Proiectul de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. în vederea atenuării efectelor negative 
cumulate ale PAC asupra țărilor în 
curs de dezvoltare, solicită UE să își 
folosească politicile comerciale și de 
dezvoltare pentru a promova practici
agricole durabile și suveranitatea 
alimentară în țările în curs de 
dezvoltare; sunt esențiale garantarea 
securității alimentare a țărilor cel mai 
puțin dezvoltate și a țărilor în curs de 
dezvoltare care sunt importatoare nete 
de alimente, eliminarea practicilor de 
acaparare a terenurilor, garantarea 
drepturilor de proprietate ale micilor 
agricultori și ale agricultorilor indigeni 
și eliminarea monopolurilor asupra 
semințelor și a dependenței de pesticide 

3. solicită UE să își folosească politicile 
comerciale și de dezvoltare pentru a 
contribui la promovarea practicilor
agricole durabile în țările în curs de 
dezvoltare; garantarea securității 
alimentare a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate și a țărilor în curs de 
dezvoltare importatoare nete de 
alimente, eliminarea practicilor de 
acaparare a terenurilor, garantarea 
drepturilor de proprietate ale micilor 
agricultori și ale agricultorilor indigeni 
și eliminarea monopolurilor asupra 
semințelor și a dependenței de pesticide 
specifice în conformitate cu principiul 
parteneriatului prevăzut de Acordul de 
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specifice; la Cotonou;

Or. en

Amendamentul 27
Ricardo Cortés Lastra,Miguel Angel Martínez Martínez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. în vederea atenuării efectelor negative 
cumulate ale PAC asupra țărilor în 
curs de dezvoltare, solicită UE să își 
folosească politicile comerciale și de 
dezvoltare pentru a promova practici 
agricole durabile și suveranitatea
alimentară în țările în curs de 
dezvoltare; sunt esențiale garantarea 
securității alimentare a țărilor cel mai 
puțin dezvoltate și a țărilor în curs de 
dezvoltare care sunt importatoare nete 
de alimente, eliminarea practicilor de 
acaparare a terenurilor, garantarea 
drepturilor de proprietate ale micilor 
agricultori și ale agricultorilor indigeni 
și eliminarea monopolurilor asupra 
semințelor și a dependenței de pesticide 
specifice;

3. solicită UE să își folosească politicile 
comerciale și de dezvoltare pentru a 
promova practici agricole durabile și 
securitate alimentară în țările în curs de 
dezvoltare; sunt esențiale autorizarea 
acestora să diversifice producția de 
alimente, garantarea securității 
alimentare a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate și a țărilor în curs de 
dezvoltare importatoare nete de 
alimente, eliminarea practicilor de 
acaparare a terenurilor, garantarea 
drepturilor de proprietate ale micilor 
agricultori și ale agricultorilor indigeni 
și eliminarea monopolurilor asupra 
semințelor și a dependenței de pesticide 
specifice;

Or. en

Amendamentul 28
Filip Kaczmarek

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. în vederea atenuării efectelor negative 3. ia act de faptul că hrana nu este doar o 



PE462.581v01-00 18/30 AM\862211RO.doc

RO

cumulate ale PAC asupra țărilor în curs 
de dezvoltare, solicită UE să își folosească 
politicile comerciale și de dezvoltare 
pentru a promova practici agricole durabile 
și suveranitatea alimentară în țările în curs 
de dezvoltare; sunt esențiale garantarea 
securității alimentare a țărilor cel mai 
puțin dezvoltate și a țărilor în curs de 
dezvoltare care sunt importatoare nete de 
alimente, eliminarea practicilor de 
acaparare a terenurilor, garantarea 
drepturilor de proprietate ale micilor 
agricultori și ale agricultorilor indigeni și 
eliminarea monopolurilor asupra 
semințelor și a dependenței de pesticide 
specifice;

marfă, iar accesul la hrană este 
fundamental pentru existența umană;
solicită UE să își folosească politicile 
comerciale și de dezvoltare pentru a 
promova practici agricole durabile și 
securitatea alimentară în țările cele 
mai puțin dezvoltate și în țările în curs 
de dezvoltare în contextul creșterii 
cererii și a prețului alimentelor;

Or. en

Amendamentul 29
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. în vederea atenuării efectelor negative 
cumulate ale PAC asupra țărilor în curs de 
dezvoltare, solicită UE să își folosească 
politicile comerciale și de dezvoltare 
pentru a promova practici agricole durabile 
și suveranitatea alimentară în țările în curs 
de dezvoltare; sunt esențiale garantarea 
securității alimentare a țărilor cel mai 
puțin dezvoltate și a țărilor în curs de 
dezvoltare care sunt importatoare nete de 
alimente, eliminarea practicilor de 
acaparare a terenurilor, garantarea 
drepturilor de proprietate ale micilor 
agricultori și ale agricultorilor indigeni și 
eliminarea monopolurilor asupra 
semințelor și a dependenței de pesticide 
specifice;

3. în vederea eliminării efectelor negative 
cumulate ale PAC asupra țărilor în curs de 
dezvoltare, solicită UE să își folosească 
politicile comerciale și de dezvoltare 
pentru a promova practici agricole durabile 
bazate pe adaosuri chimice externe reduse 
(„low external inputs”) și suveranitatea 
alimentară în țările în curs de dezvoltare; 
sunt esențiale garantarea dreptului la 
hrană al populației țărilor cel mai puțin 
dezvoltate și a țărilor în curs de dezvoltare 
care sunt importatoare nete de alimente, 
eliminarea practicilor de acaparare a 
terenurilor, garantarea cutumelor și a
drepturilor de proprietate ale micilor 
agricultori și ale agricultorilor indigeni și 
eliminarea monopolurilor asupra 
semințelor și a dependenței de pesticide;

Or. de
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Amendamentul 30
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. în vederea atenuării efectelor 
negative cumulate ale PAC asupra 
țărilor în curs de dezvoltare, solicită 
UE să își folosească politicile 
comerciale și de dezvoltare pentru a 
promova practici agricole durabile și 
suveranitatea alimentară în țările în 
curs de dezvoltare; sunt esențiale 
garantarea securității alimentare a 
țărilor cel mai puțin dezvoltate și a 
țărilor în curs de dezvoltare care sunt 
importatoare nete de alimente, 
eliminarea practicilor de acaparare a 
terenurilor, garantarea drepturilor de 
proprietate ale micilor agricultori și ale 
agricultorilor indigeni și eliminarea
monopolurilor asupra semințelor și a 
dependenței de pesticide specifice; 

3. solicită UE să își folosească politicile 
comerciale și de dezvoltare pentru a 
promova practici agricole durabile și 
suveranitatea alimentară în țările în 
curs de dezvoltare; sunt esențiale 
promovarea securității alimentare a 
țărilor cel mai puțin dezvoltate și a 
țărilor în curs de dezvoltare care sunt 
importatoare nete de alimente, 
eliminarea practicilor de acaparare a 
terenurilor, garantarea drepturilor de 
proprietate ale micilor agricultori și ale 
agricultorilor indigeni și prevenirea
monopolurilor asupra semințelor și a 
dependenței de pesticide specifice; 

Or. de

Amendamentul 31
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. în vederea atenuării efectelor negative 
cumulate ale PAC asupra țărilor în curs de 
dezvoltare, solicită UE să își folosească 
politicile comerciale și de dezvoltare 
pentru a promova practici agricole durabile 
și siguranța alimentară în țările în curs de 
dezvoltare; sunt esențiale protejarea
securității alimentare a țărilor cel mai puțin 

3. în vederea atenuării efectelor negative 
cumulate ale PAC asupra țărilor în curs de 
dezvoltare, solicită UE să își folosească 
politicile comerciale și de dezvoltare 
pentru a promova practici agricole durabile 
și suveranitatea alimentară în țările în curs 
de dezvoltare; sunt esențiale asigurarea
securității alimentare a țărilor cel mai puțin 
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dezvoltate și a țărilor în curs de dezvoltare 
care sunt importatoare nete de alimente, 
eliminarea practicilor de acaparare a 
terenurilor, garantarea drepturilor de 
proprietate ale micilor agricultori și ale 
agricultorilor indigeni și eliminarea 
monopolurilor asupra semințelor și a 
dependenței de pesticide specifice;

dezvoltate și a țărilor în curs de dezvoltare 
importatoare nete de alimente, eliminarea 
practicilor de acaparare a terenurilor, 
nesubminarea și garantarea drepturilor de 
proprietate ale micilor agricultori, ale 
agricultoarelor, ale agricultorilor și ale 
comunităților indigene, eliminarea 
monopolurilor asupra semințelor și a 
dependenței de pesticide specifice;

Or. en

Amendamentul 32
Filip Kaczmarek

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă că alimentele nu reprezintă doar 
o marfă, iar accesul la hrană este, înainte 
de toate, unul dintre drepturile universale 
ale omului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că alimentele nu 
reprezintă doar o marfă, iar accesul la 
hrană este, înainte de toate, unul dintre 
drepturile universale ale omului;

4. ia act de faptul că alimentele nu 
reprezintă doar o marfă, iar accesul 
la o hrană sănătoasă, nutritivă și 
adecvată este, înainte de toate, unul 
dintre drepturile universale ale 
omului; solicită ca PAC de 
după 2013 să includă 
suveranitatea alimentară pentru 
țările în curs de dezvoltare și 
accesul la hrană sănătoasă ca 



AM\862211RO.doc 21/30 PE462.581v01-00

RO

viitoare obiective principale;

Or. en

Amendamentul 34
Franziska Keller,Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă că alimentele nu reprezintă 
doar o marfă, iar accesul la hrană este, 
înainte de toate, unul dintre drepturile 
universale ale omului;

4. ia act de faptul că alimentele nu 
reprezintă doar o marfă, iar accesul la 
hrană este, înainte de toate, unul dintre 
drepturile universale ale omului; 
subliniază, în acest context, că 
responsabilitatea Europei față de 
securitatea alimentară la nivel mondial 
este în primul rând o problemă legată de 
autorizarea și susținerea țările în curs de 
dezvoltare în vederea sporirii și 
diversificării de către acestea a producției 
proprii pentru a-și garanta securitatea 
alimentară și pentru a îndeplini cerințele 
piețelor locale, și nu o problemă legată de 
creșterea exporturilor agricole către țările 
în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 35
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă că alimentele nu reprezintă doar 
o marfă, iar accesul la hrană este, înainte 
de toate, unul dintre drepturile universale 
ale omului;

4. observă că alimentele nu reprezintă doar 
o marfă, iar accesul la hrană este, înainte 
de toate, unul dintre drepturile universale 
ale omului; în acest context, solicită 
Comisiei să analizeze efectele acordurilor 
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economice („Human Rights Impact 
Assessment”), comerciale și de investiții 
ale UE asupra drepturilor omului pentru 
a evita contradicțiile cu propriile valori 
ale UE în domeniul politicilor externe;

Or. de

Amendamentul 36
Franziska Keller,Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. își exprimă îngrijorarea că UE, prin 
promovarea Acordului de parteneriat 
economic) și a altor acorduri bilaterale de 
comerț liber, încearcă să forțeze o agendă 
de liberalizare a hranei în țările în curs de
dezvoltare și să deschidă piețele agricole; 
reamintește că, deși importurile 
neprotejate de hrană pentru animale au 
determinat o mare dependență a UE față 
alimente destinate animalelor, securitatea 
hranei în Europa a fost, dimpotrivă, 
realizată prin protejarea piețelor agricole; 
prin urmare, îndeamnă UE să nu oblige 
țările în curs de dezvoltare să își deschidă 
piețele agricole; 

Or. en

Amendamentul 37
Franziska Keller,Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. observă cu îngrijorare că dependența 
UE de importul de alimente pentru 
animale, în special soia, a contribuit la 
creșterea cererii de terenuri în străinătate, 
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conducând la despăduriri, strămutarea 
comunităților și la extinderea utilizării 
soiurilor de soia modificată genetic în 
America de Sud; prin urmare, solicită
Comisiei să facă din reducerea 
dependenței de furaje proteice de import, 
de exemplu prin dezvoltarea și extinderea 
unor culturi de plante proteaginoase 
sustenabile în UE, una din prioritățile 
sale principale;

Or. en

Amendamentul 38
Filip Kaczmarek

Proiectul de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, având în vedere 
combaterea speculațiilor internaționale cu 
prețurile la produsele agricole, noua PAC 
ar trebui să creeze mecanisme și norme 
adecvate pentru reglementarea comerțului 
cu instrumente derivate bazate pe 
produsele agricole și pentru sporirea 
transparenței; consideră că UE ar trebui să 
dea un exemplu prin înființarea pe 
teritoriul său a unor piețe locale de licitații 
agricole și a unor sisteme locale de 
distribuție care să sporească puterea de 
negociere a micilor fermieri în lanțul de 
aprovizionare cu alimente;

5. eliminat

Or. en

Amendamentul 39
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, având în vedere 
combaterea speculațiilor internaționale cu 
prețurile la produsele agricole, noua PAC 
ar trebui să creeze mecanisme și norme 
adecvate pentru reglementarea comerțului 
cu instrumente derivate bazate pe 
produsele agricole și pentru sporirea 
transparenței; consideră că UE ar trebui să 
dea un exemplu prin înființarea pe 
teritoriul său a unor piețe locale de licitații 
agricole și a unor sisteme locale de 
distribuție care să sporească puterea de 
negociere a micilor fermieri în lanțul de 
aprovizionare cu alimente;

5. consideră că UE ar trebui să-și 
urmărească principiile și obiectivele 
legale obligatorii, în primul rând pe cel de 
eradicare a foametei și a sărăciei la nivel 
mondial, și, prin urmare, având în vedere 
combaterea speculațiilor internaționale cu 
prețurile la produsele agricole, noua PAC 
ar trebui să creeze mecanisme și norme 
adecvate pentru reglementarea comerțului 
cu instrumente derivate bazate pe 
produsele agricole și pentru sporirea 
transparenței; solicită, urmând exemplul 
SUA, introducerea și verificarea eficientă 
a limitării titlurilor financiare la materiile 
prime agricole; insistă asupra creării 
organismelor de reglementare centrale 
pentru a stăvili așa-numitele tranzacții 
„extrabursiere” („over the counter”) în 
domeniul agriculturii și pentru a obține 
astfel transparența necesară; consideră că 
UE ar trebui să dea un exemplu prin 
înființarea pe teritoriul său a unor piețe 
locale de licitații agricole și a unor sisteme 
locale de distribuție care să sporească 
puterea de negociere a micilor fermieri în 
lanțul de aprovizionare cu alimente;

Or. de

Amendamentul 40
Franziska Keller,Catherine Grèze

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, având în vedere 
combaterea speculațiilor internaționale 
cu prețurile la produsele agricole, noua 
PAC ar trebui să creeze mecanisme și 
norme adecvate pentru reglementarea 
comerțului cu instrumente derivate 

5. subliniază faptul că variațiile 
prețurilor mărfurilor agricole lovesc 
cel mai grav țările sărace; consideră 
că, având în vedere combaterea 
speculațiilor internaționale cu prețurile 
la produsele agricole, noua PAC ar 
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bazate pe produsele agricole și pentru 
sporirea transparenței; consideră că UE 
ar trebui să dea un exemplu prin 
înființarea pe teritoriul său a unor piețe 
locale de licitații agricole și a unor 
sisteme locale de distribuție care să 
sporească puterea de negociere a 
micilor fermieri în lanțul de 
aprovizionare cu alimente;

trebui să creeze mecanisme și norme 
adecvate pentru reglementarea 
comerțului cu produse agricole derivate 
și pentru sporirea transparenței; 
consideră că UE ar trebui să dea un 
exemplu prin înființarea pe teritoriul 
său a unor piețe locale agricole și a 
unor sisteme locale de distribuție care 
să sporească puterea de negociere a 
micilor fermieri în lanțul de 
aprovizionare cu alimente;

Or. en

Amendamentul 41
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, având în vedere 
combaterea speculațiilor internaționale 
cu prețurile la produsele agricole, noua 
PAC ar trebui să creeze mecanisme și 
norme adecvate pentru reglementarea 
comerțului cu instrumente derivate 
bazate pe produsele agricole și pentru 
sporirea transparenței; consideră că UE 
ar trebui să dea un exemplu prin 
înființarea pe teritoriul său a unor 
piețe locale de licitații agricole și a 
unor sisteme locale de distribuție care 
să sporească puterea de negociere a 
micilor fermieri în lanțul de 
aprovizionare cu alimente;

5. consideră că, având în vedere 
combaterea speculațiilor internaționale 
cu prețurile la produsele agricole, noua 
PAC ar trebui să creeze mecanisme și 
norme adecvate pentru reglementarea 
comerțului cu instrumente derivate 
bazate pe produsele agricole și pentru 
sporirea transparenței; se pronunță în 
favoarea unui sistem de raportare a 
stocurilor agricole la nivel mondial; 
subliniază necesitatea constituirii 
unor stocuri pentru materiile prime 
agricole importante;

Or. de

Amendamentul 42
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, având în vedere 
combaterea speculațiilor internaționale cu 
prețurile la produsele agricole, noua PAC 
ar trebui să creeze mecanisme și norme 
adecvate pentru reglementarea comerțului 
cu produse agricole derivate și pentru 
sporirea transparenței; consideră că UE ar 
trebui să dea un exemplu prin înființarea pe 
teritoriul său a unor piețe locale de licitații 
agricole și a unor sisteme locale de 
distribuție care să sporească puterea de 
negociere a micilor fermieri în lanțul de 
aprovizionare cu alimente;

5. consideră că, având în vedere 
combaterea speculațiilor internaționale cu 
prețurile la produsele agricole, noua PAC 
ar trebui să creeze mecanisme și norme 
adecvate pentru reglementarea comerțului 
cu produse agricole derivate și pentru 
sporirea transparenței; consideră că UE ar 
trebui să dea un exemplu prin înființarea pe 
teritoriul său a unor piețe locale de licitații 
agricole și a unor sisteme locale de 
distribuție care să sporească puterea de 
negociere a micilor fermieri în lanțul 
global de aprovizionare cu alimente;

Or. en

Amendamentul 43
Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, având în vedere 
combaterea speculațiilor internaționale 
cu prețurile la produsele agricole, noua 
PAC ar trebui să creeze mecanisme și 
norme adecvate pentru reglementarea 
comerțului cu instrumente derivate
bazate pe produsele agricole și pentru 
sporirea transparenței; consideră că 
UE ar trebui să dea un exemplu prin 
înființarea pe teritoriul său a unor piețe 
locale de licitații agricole și a unor 
sisteme locale de distribuție care să 
sporească puterea de negociere a 
micilor fermieri în lanțul de 
aprovizionare cu alimente;

5. consideră că, având în vedere 
combaterea speculațiilor internaționale 
cu prețurile la produsele agricole, noua 
PAC ar trebui să creeze mecanisme și 
norme adecvate pentru produsele
agricole derivate și să sporească 
transparența; consideră că UE ar trebui 
să dea un exemplu prin înființarea pe 
teritoriul său a unor piețe locale de 
licitații agricole și a unor sisteme locale 
de distribuție care să sporească puterea 
de negociere a micilor fermieri în lanțul 
de aprovizionare cu alimente;

Or. en
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Amendamentul 44
Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște nevoia urgentă de 
asigurare a securității alimentare la nivel 
mondial prin creșterea investițiilor în 
agricultură în regiunile caracterizate de 
insecuritatea alimentară; subliniază, în 
acest context, faptul că dezvoltarea 
agricolă trebuie să se bazeze pe dreptul la 
hrană și pe dreptul de a produce hrană, 
iar UE trebuie să recunoască și să apere 
nevoia țărilor în curs de dezvoltare de a-și 
asigura securitatea alimentară;

Or. en

Amendamentul 45
Filip Kaczmarek

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

      6. solicită modificarea radicală a 
textului în curs de negociere al 
acordului UE-Mercosur ca răspuns la 
evaluarea de impact a Comisiei, prin 
care aceasta avertizează cu privire la 
intensificarea generală a tăierii ilegale a 
pădurilor și a agriculturii industriale 
ilegale în detrimentul comunităților 
rurale și al mediului și la pierderea a 
milioane de locuri de muncă în mediul 
rural al Europei, ceea ce reduce 
eficacitatea PAC.

6. solicită Comisiei să ofere o evaluare de 
impact a tuturor negocierilor comerciale 
în curs; în special acordul de asociere 
UE-Mercosur, care nu ar trebui să 
afecteze în mod negativ țările în curs de 
dezvoltare și să reducă eficiența PAC în 
perspectiva anului 2020.
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Or. en

Amendamentul 46
Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6.  solicită modificarea radicală a
textului în curs de negociere al 
acordului UE-Mercosur ca răspuns la 
evaluarea de impact a Comisiei, prin 
care aceasta avertizează cu privire la 
intensificarea generală a tăierii ilegale a 
pădurilor și a agriculturii industriale 
ilegale în detrimentul comunităților 
rurale și al mediului și la pierderea a 
milioane de locuri de muncă în mediul 
rural al Europei, ceea ce reduce 
eficacitatea PAC;

6. solicită revizuirea textului în curs de 
negociere al acordului UE-Mercosur ca 
răspuns la evaluarea de impact a 
Comisiei, prin care aceasta avertizează 
cu privire la intensificarea generală a 
tăierii ilegale a pădurilor și a 
agriculturii industriale ilegale în 
detrimentul comunităților rurale și al 
mediului și la pierderea a milioane de 
locuri de muncă în mediul rural al 
Europei, ceea ce reduce eficacitatea 
PAC; 

Or. de

Amendamentul 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită modificarea radicală a textului 
în curs de negociere al acordului UE-
Mercosur ca răspuns la evaluarea de 
impact a Comisiei, prin care aceasta 
avertizează cu privire la intensificarea 
generală a tăierii ilegale a pădurilor și 

6. solicită modificarea echilibrată a 
textului în curs de negociere al
acordului UE-Mercosur, ținând cont de
evaluarea de impact a Comisiei;
solicită alternative fezabile, pentru 
promovarea dezvoltării țărilor 
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a agriculturii industriale ilegale în 
detrimentul comunităților rurale și al 
mediului și la pierderea a milioane de 
locuri de muncă în mediul rural al 
Europei, ceea ce reduce eficacitatea 
PAC.

Mercosur și pentru reducerea 
impactului asupra producătorilor 
europeni.

Or. en

Amendamentul 48
Gay Mitchell

Proiect de aviz
Punctul 7 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște că reformele PAC au redus 
semnificativ impactul producției agricole 
a UE asupra țărilor în curs de dezvoltare, 
restituirile la export fiind practic 
eliminate; solicită UE să recunoască 
importanța susținerii sectorului agricol în 
țările în curs de dezvoltare, prin 
asigurarea faptului că agricultura este o 
prioritate în țările în curs de dezvoltare și 
în bugetul UE pentru dezvoltarea 
exporturilor;

Or. en

Amendamentul 49
Filip Kaczmarek

Proiect de aviz
Punctul 7 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Uniunii Europene să asigure 
concordanța între PAC și politicile de 
dezvoltare și comerciale, ținând cont de 
nevoile și preocupările agricultorilor din 
statele membre ale UE și din țările în curs 
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de dezvoltare, respectând principiul de 
coerență a politicilor în favoarea 
dezvoltării;

Or. en


