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Amendamentul 1
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. afirmă că securitatea alimentară 
prezintă un interes fundamental pentru 
Uniunea Europeană și că este necesară o 
acțiune permanentă pentru garantarea 
securității alimentare la nivel comunitar 
și mondial;

1. reafirmă că dreptul la hrană este unul 
dintre drepturile fundamentale ale omului
și că este necesar să se depună eforturi 
susținute pentru a garanta securitatea 
alimentară la nivelul UE și la nivel
mondial, dat fiind că zilnic 25 000 de 
oameni mor de foame sau mor de boli 
provocate de foame;

Or. en

Amendamentul 2
Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. afirmă că securitatea alimentară prezintă 
un interes fundamental pentru Uniunea 
Europeană și că este necesară o acțiune 
permanentă pentru garantarea securității 
alimentare la nivel comunitar și mondial;

1. afirmă că securitatea alimentară prezintă 
un interes fundamental pentru Uniunea 
Europeană și că este necesar să se depună 
eforturi continue pentru a garanta 
securitatea alimentară la nivel comunitar 
și mondial, dat fiind că, în conformitate cu 
datele FAO, o creștere a populației lumii 
între 7 și 9,1 miliarde va necesita o 
creștere cu 70% a cantității de alimente 
disponibile până în 2050;

Or. it
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Amendamentul 3
João Ferreira, Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. afirmă că securitatea alimentară prezintă 
un interes fundamental pentru Uniunea 
Europeană și că este necesară o acțiune 
permanentă pentru garantarea securității 
alimentare la nivel comunitar și mondial;

1. afirmă că drepturile tuturor statelor 
membre la suveranitatea și securitatea 
alimentară prezintă un interes fundamental 
pentru Uniunea Europeană și că este
necesar să se depună eforturi continue
pentru a se asigura că aceste drepturi sunt 
garantate;

Or. pt

Amendamentul 4
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. Afirmă că securitatea alimentară 
prezintă un interes fundamental pentru 
Uniunea Europeană și că este necesară o 
acțiune permanentă pentru garantarea 
securității alimentare la nivel comunitar și 
mondial;

1. Afirmă că securitatea și siguranța
alimentară prezintă un interes fundamental 
pentru Uniunea Europeană și că este 
necesară o acțiune comună permanentă 
pentru garantarea acestora la nivel 
european și mondial;

Or. ro

Amendamentul 5
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că necesitatea de a garanta 
calitatea și securitatea alimentară impune 
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ca agricultura și producția alimentară să 
nu mai fie supuse pieței și competitivității 
și că ar trebui să fie disponibile 
mecanisme de intervenție și măsuri de 
reglementare a pieței, fără de care ar 
crește volatilitatea prețurilor și ar apărea 
un proces de concentrare cărora ar 
supraviețui doar un număr mic de 
întreprinderi; 

Or. pt

Amendamentul 6
João Ferreira, Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. își exprimă profunda îngrijorare 
legată de volatilitatea prețurilor la 
alimente; consideră că ar trebui interzise 
instrumentele care fac posibilă specula în 
cazul produselor alimentare;

Or. pt

Amendamentul 7
Giommaria Uggias, João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște faptul că securitatea 
alimentară și siguranța alimentară sunt 
două concepte complementare și 
subliniază că respectarea suveranității 
alimentare reprezintă o contribuție 
importantă pentru garantarea siguranței 
alimentare, care este întotdeauna însoțită 
de garantarea unor înalte standarde de 
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securitate alimentară;

Or. en

Amendamentul 8
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța unei 
aprovizionări sigure cu alimente, nu doar 
pentru statele membre, ci și pentru țările 
în curs de dezvoltare; solicită Uniunii 
Europene să se angajeze să asiste țările în 
curs de dezvoltare pentru ca acestea să 
atingă un nivel adecvat de autosuficiență 
alimentară prin intermediul unei 
producții alimentare mai diverse, în 
vederea eliberării lor de dependența de 
monoculturi (cafea, cacao, banane etc.), 
practică care în mod frecvent este 
intensivă și extrem de poluantă, forțându-
le să importe aproape toate alimentele de 
care au nevoie; 

Or. it

Amendamentul 9
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. Își manifestă profunda îngrijorare cu 
privire la efectele crizei economice și 
financiare, care, deși generează o reducere 
a resurselor financiare în toate sectoarele 
economiei, nu trebuie să conducă la o 
scădere a vigilenței și a securității 
produselor alimentare; invită Comisia să 

2. Își manifestă profunda îngrijorare cu 
privire la efectele crizei economice și 
financiare, care, deși generează o reducere 
a resurselor financiare în toate sectoarele 
economiei, nu trebuie să conducă la o 
scădere a vigilenței și a securității 
produselor alimentare; solicită ameliorarea 
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consolideze programele în curs menite să 
garanteze securitatea alimentară în 
interiorul statelor membre;

măsurilor de luptă împotriva volatilității 
extreme a prețurilor produselor agro-
alimentare și a măsurilor de luptă 
împotriva speculei; invită Comisia să 
consolideze programele în curs menite să 
garanteze securitatea agro-alimentară în 
interiorul statelor membre; 

Or. ro

Amendamentul 10
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. Își manifestă profunda îngrijorare cu 
privire la efectele recentei crize economice 
și financiare, care, deși generează o 
reducere a resurselor financiare în toate 
sectoarele economiei, nu trebuie să 
conducă la o scădere a vigilenței și a 
securității produselor alimentare; invită 
Comisia să consolideze programele în curs 
menite să garanteze securitatea alimentară 
în interiorul statelor membre;

2. Își manifestă profunda îngrijorare cu 
privire la efectele recentei crize economice 
și financiare, care, deși generează o 
reducere a resurselor financiare în toate 
sectoarele economiei, nu trebuie să 
conducă la o scădere a vigilenței și a 
securității produselor alimentare; invită 
Comisia și statele membre să consolideze 
programele în curs menite să garanteze 
securitatea alimentară în interiorul statelor 
membre;

Or. ro

Amendamentul 11
Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își manifestă profunda îngrijorare cu 
privire la efectele recentei crizei economice 
și financiare, care, deși generează o 
reducere a resurselor financiare în toate 

2. își manifestă profunda îngrijorare cu 
privire la efectele recentei crizei economice 
și financiare, care, deși generează o 
reducere a resurselor financiare în toate 
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sectoarele economiei, nu trebuie să 
conducă la o scădere a vigilenței și a 
securității produselor alimentare; invită 
Comisia să consolideze programele în curs 
menite să garanteze securitatea alimentară 
în interiorul statelor membre;

sectoarele economiei și are repercusiuni 
grave asupra lanțului alimentar, nu 
trebuie să conducă la o scădere a vigilenței 
și a securității produselor alimentare; invită 
Comisia să consolideze programele în curs 
menite să garanteze securitatea alimentară 
în interiorul statelor membre;

Or. it

Amendamentul 12
João Ferreira, Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că asigurarea unei 
aprovizionări sigure cu produse 
alimentare, conservarea ecosistemelor și 
consolidarea structurii economice și 
sociale în sectorul primar în diversele țări 
ale UE impun ca schimburile comerciale 
internaționale să se orienteze mai degrabă 
după principiul complementarității decât 
după concurența dintre producători și 
produse;

Or. pt

Amendamentul 13
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. Consideră că impunerea unor practici 
agricole ecologice ar conduce la o 
creștere semnificativă a locurilor de 
muncă, a veniturilor din sectorul agricol 
și a securității alimentare;
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Or. ro

Amendamentul 14
Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că produsele alimentare 
trebuie să fie accesibile consumatorilor din 
punct de vedere financiar, denunță 
încheierea unor acorduri de către sectoarele 
marii distribuții și solicită adoptarea unor 
măsuri menite să pună capăt acestor 
practici și să instaureze transparența în 
procesul de formare a prețului produselor 
alimentare pentru consumatorul final;

3. subliniază că produsele alimentare 
trebuie să fie accesibile consumatorilor din 
punct de vedere financiar, denunță 
încheierea unor acorduri de subminare a 
concurenței și practicile neloiale utilizate 
de către sectoarele marii distribuții și 
solicită adoptarea unor măsuri menite să 
pună capăt acestor practici și să limiteze 
specula pentru a garanta transparența în 
procesul de formare a prețului produselor 
alimentare pentru consumatorul final;

Or. it

Amendamentul 15
James Nicholson

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că produsele alimentare 
trebuie să fie accesibile consumatorilor 
din punct de vedere financiar, denunță 
încheierea unor acorduri de către 
sectoarele marii distribuții și solicită 
adoptarea unor măsuri menite să pună 
capăt acestor practici și să instaureze 
transparența în procesul de formare a 
prețului produselor alimentare pentru 
consumatorul final;

3. subliniază că un element important al 
securității alimentare constă din 
capacitatea consumatorilor de a-și 
permite produse alimentare; recunoaște 
intensificarea preocupărilor și a neliniștii 
în cadrul UE cu privire la transparența și 
echitatea în cadrul lanțului de 
aprovizionare cu alimente; subliniază că 
un lanț funcțional de aprovizionare cu 
alimente poate fi asigurat cel mai bine în 
cadrul unei piețe libere și competitive, 
unde toți actorii acționează de o manieră 
rațională din punct de vedere comercial 
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pentru a obține profituri și prețuri cinstite, 
spre beneficiul atât al producătorilor, cât și 
al comercianților cu amănuntul și al 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 16
Christa Klaß

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că produsele alimentare 
trebuie să fie accesibile consumatorilor din 
punct de vedere financiar, denunță 
încheierea unor acorduri de către sectoarele 
marii distribuții și solicită adoptarea unor 
măsuri menite să pună capăt acestor 
practici și să instaureze transparența în 
procesul de formare a prețului produselor 
alimentare pentru consumatorul final;

3. subliniază că produsele alimentare 
trebuie să fie accesibile consumatorilor din 
punct de vedere financiar, iar 
producătorilor trebuie să li se plătească 
prețuri adecvate pentru produsele lor; 
denunță încheierea unor acorduri de către 
sectoarele marii distribuții și solicită 
adoptarea unor măsuri menite să pună 
capăt acestor practici și să instaureze 
transparența în procesul de formare a 
prețului produselor alimentare pentru 
consumatorul final;

Or. de

Amendamentul 17
Esther de Lange

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că produsele alimentare 
trebuie să fie accesibile consumatorilor din 
punct de vedere financiar, denunță 
încheierea unor acorduri de către sectoarele 
marii distribuții și solicită adoptarea unor 
măsuri menite să pună capăt acestor 

3. subliniază că produsele alimentare 
trebuie să fie accesibile consumatorilor din 
punct de vedere financiar, denunță 
încheierea unor acorduri de către sectoarele 
marii distribuții și solicită adoptarea unor 
măsuri menite să pună capăt acestor 
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practici și să instaureze transparența în 
procesul de formare a prețului produselor 
alimentare pentru consumatorul final;

practici și să instaureze transparența în 
procesul de formare a prețului produselor 
alimentare pentru consumatorul final și 
pentru producătorul alimentelor;

Or. nl

Amendamentul 18
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. Subliniază că produsele alimentare 
trebuie să fie accesibile consumatorilor din 
punct de vedere financiar; denunță 
încheierea unor acorduri de către sectoarele 
marii distribuții și solicită adoptarea unor 
măsuri menite să pună capăt acestor 
practici și să instaureze transparența în 
procesul de formare a prețului produselor 
alimentare pentru consumatorul final; 

3. Subliniază că produsele alimentare 
trebuie să fie accesibile consumatorilor din 
punct de vedere financiar, iar producătorii 
să fie remunerați ca atare pentru munca 
depusă, creând astfel un echilibru; 
denunță încheierea unor acorduri de către 
sectoarele marii distribuții și solicită 
adoptarea unor măsuri menite să pună 
capăt acestor practici și să instaureze 
transparența în procesul de formare a 
prețului produselor alimentare pentru 
consumatorul final;

Or. ro

Amendamentul 19
João Ferreira, Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța opririi și 
schimbării tendinței de declin a 
diversității speciilor și soiurilor de plante 
cultivate și a slăbirii bazei genetice de 
care depinde hrana oamenilor și a 
animalelor; îndeamnă să se ia măsuri 
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pentru a promova utilizarea eficientă a 
soiurilor agricole tradiționale specifice 
unor regiuni, combătând standardizarea 
producției agricole determinată de 
exporturi, precum și modelele de 
agricultură intensivă care rezultă în urma 
politicilor comerciale și agricole actuale, 
categorie din care face parte și PAC, și 
încurajând producția durabilă la scară 
mică și mijlocie legată de consumul și 
piețele locale și regionale;

Or. pt

Amendamentul 20
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este preocupat de faptul că 2008, anul 
crizei alimentare globale, a fost, de 
asemenea, anul în care s-a înregistrat cea 
mai ridicată producție de grâu din istoria 
lumii; subliniază rolul jucat de marii 
investitori instituționali, cum ar fi 
fondurile speculative și băncile de 
investiții, în ceea ce privește influențarea 
indicilor prețurilor mărfurilor și solicită 
măsuri europene mai ambițioase pentru 
restrângerea speculei, în special în ceea 
ce privește instrumentele derivate pe 
produsele alimentare de bază;

Or. en

Amendamentul 21
Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă regretul cu privire la 
concluziile summitului din 2010 al ONU 
referitor la Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului (ODM), care indică slaba 
capacitate a țărilor emergente de a-și 
îndeplini angajamentele de realizare a 
obiectivelor de dezvoltare asumate în 
2000;

eliminat

Or. it

Amendamentul 22
João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă regretul cu privire la 
concluziile summitului din 2010 al ONU 
referitor la Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului (ODM), care indică slaba 
capacitate a țărilor emergente de a-și 
îndeplini angajamentele de realizare a 
obiectivelor de dezvoltare asumate în 
2000;

4. își exprimă regretul cu privire la 
concluziile summitului din 2010 al ONU 
referitor la Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului (ODM), subliniind faptul că 
țările dezvoltate sunt departe de a-și fi 
onorat angajamentele referitoare la 
asistența oficială pentru dezvoltare;

Or. pt

Amendamentul 23
Elisabetta Gardini

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că este necesar și urgent să 
se restabilească echilibrul relațiilor 
contractuale din cadrul lanțului de 
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aprovizionare pentru a proteja producția 
europeană; solicită, prin urmare, 
Comisiei să introducă norme comune în 
vederea stabilirii unor contracte standard 
pentru furnizarea de produse alimentare, 
solicitând redactarea acestora în scris, 
interzicând orice clauze care sunt în mod 
evident nedrepte și stabilind termene de 
plată rezonabile și prompte; solicită 
introducerea unor proceduri pentru a 
garanta respectarea bunelor practici 
comerciale, acordând autorităților publice 
competența de a iniția măsuri, a efectua 
investigații și a penaliza încălcările;

Or. it

Amendamentul 24
Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută inițiativa Băncii mondiale, luată în 
cadrul lucrărilor summitului din 2010 al 
ONU privind Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului (ODM), de a consolida sprijinul 
acordat sectorului agricol în vederea 
stimulării veniturilor, a ocupării forței de 
muncă și a securității alimentare în 
regiunile cu venituri reduse;  

5. salută inițiativa Băncii mondiale, luată în 
cadrul lucrărilor summitului din 2010 al 
ONU privind Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului (ODM), de a consolida sprijinul 
acordat sectorului agricol în vederea 
stimulării veniturilor, a ocupării forței de 
muncă și a securității alimentare, în special
în regiunile cu venituri reduse;

Or. it

Amendamentul 25
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. Salută inițiativa Băncii mondiale, luată 
în cadrul lucrărilor summitului din  2010 al 
ONU privind Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului (ODM), de a consolida sprijinul 
acordat sectorului agricol în vederea 
stimulării veniturilor, a ocupării forței de 
muncă și a securității alimentare, în 
regiunile cu venituri reduse;

5. Salută inițiativa Băncii mondiale, luată 
în cadrul lucrărilor summitului din 2010 al 
ONU privind Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului (ODM), de a consolida sprijinul 
acordat sectorului agricol în vederea 
stimulării veniturilor, a ocupării forței de 
muncă și a securității alimentare, cu 
precădere în regiunile cu venituri reduse;

Or. ro

Amendamentul 26
João Ferreira, Giommaria Uggias, Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. susține că siguranța alimentară este 
inextricabil legată de conceptul 
suveranității alimentare și își exprimă 
preocupările cu privire la dependența 
alimentară a diverse țări; subliniază 
nevoia de a contracara modelele de export 
intensiv, dând prioritate consumului și 
producției locale și regionale, promovând 
o abordare diferită, axată pe energie și 
mediu, și acordând preferință deținerii 
terenului de către comunitățile locale, 
acesta fiind un mijloc eficient pentru a 
garanta calitatea alimentelor și siguranța 
alimentară;

Or. pt

Amendamentul 27
James Nicholson

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ameliorarea și consolidarea 
controalelor privind securitatea 
alimentară în Uniune și subscrie la 
concluziile Raportului Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu privind 
funcționarea generală a controalelor 
oficiale din statele membre în ceea ce 
privește siguranța alimentară, sănătatea și 
bunăstarea animalelor și sănătatea 
plantelor (COM(2010)0441), în care se 
solicită analizarea posibilității de aplicare, 
în strânsă colaborare cu statele membre, a 
mai multor măsuri menite să conducă la o 
colectare, analiză și prezentare a 
informațiilor referitoare la controale mai 
eficiente și mai complete, pentru a permite 
autorităților naționale și Comisiei să ofere 
cetățenilor Uniunii Europene toate 
garanțiile privind eficiența sistemului de 
control;

6. remarcă faptul că standardele UE 
privind siguranța alimentară, bunăstarea 
animală și sănătatea plantelor și a 
animalelor sunt printre cele mai ridicate 
din lume; subliniază că accentul pe care 
UE continuă să-l pună pe atingerea 
acestor standarde asigură poziția sa de 
lider global în domeniu; atenționează, 
totuși, că existența unei reglementări 
excesive în acest domeniu ar putea avea un 
impact negativ asupra producției 
alimentare; subliniază faptul că UE nu ar 
trebui să accepte importurile de alimente 
care nu întrunesc standardele impuse 
propriilor săi producători;

Or. en

Amendamentul 28
Corinne Lepage, Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește concluziile Evaluării 
internaționale a științei și tehnologiei 
agricole pentru dezvoltare (IAASTD), 
efectuate sub egida Băncii Mondiale, care 
subliniază faptul că biotehnologiile 
moderne nu sunt foarte bine adaptate 
nevoilor agriculturii destinate producției 
de alimente, precum și că cea mai 
eficientă cale de a îmbunătăți siguranța 
alimentară, reducând sărăcia și 
permițând majorității regiunilor să 
redevină autonome din punct de vedere 
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alimentar, este de a ține seama de 
cunoștințele locale și de a promova 
dezvoltarea agriculturii ecologice;

Or. fr

Amendamentul 29
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. Solicită Comisiei și statelor membre să
asigure accesul cetățenilor la informațiile 
privind rezultatele controalelor pentru 
sporirea transparenței la nivel european;

Or. ro

Amendamentul 30
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că, pentru a asigura 
producția alimentară, sectorul agricol 
trebuie să se bazeze pe resurse de apă 
suficiente și de bună calitate, având, 
astfel, obligația de a aplica bune practici 
agricole pentru a obține cele mai înalte 
standarde legate atât de cantitatea, cât și 
de calitatea apei;

Or. en
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Amendamentul 31
Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază, având în vedere că se 
prevede o creștere a cererii alimentare 
globale, ceea ce va genera noi presiuni 
asupra resurselor naturale, că este necesar 
să se concilieze securitatea alimentară și
conservarea biodiversității; indică faptul 
că lupta împotriva problemelor de mediu
urgente, cum ar fi degradarea solului, 
pierderea biodiversității etc., reprezintă 
adevăratul mijloc de menținere pe termen 
lung a productivității agricole a Uniunii 
Europene, precum și a securității 
alimentare;

7. subliniază, având în vedere că se 
prevede o creștere a cererii alimentare 
globale, ceea ce va genera noi presiuni 
asupra resurselor naturale, că este necesar 
să se concilieze securitatea alimentară și
problemele de mediu, cum ar fi degradarea 
solului, pierderea biodiversității etc., lucru 
esențial pentru menținerea pe termen lung 
a productivității agricole a Uniunii 
Europene, precum și a securității 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 32
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo 

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază, având în vedere că se 
prevede o creștere a cererii alimentare 
globale, ceea ce va genera noi presiuni 
asupra resurselor naturale, că este necesar 
să se concilieze securitatea alimentară și 
conservarea biodiversității; indică faptul că 
lupta împotriva problemelor de mediu 
urgente, cum ar fi degradarea solului, 
pierderea biodiversității etc., reprezintă 
adevăratul mijloc de menținere pe termen 
lung a productivității agricole a Uniunii 
Europene, precum și a securității 
alimentare;

7. subliniază, având în vedere că se 
prevede o creștere a cererii alimentare 
globale, ceea ce va genera noi presiuni 
asupra resurselor naturale, că este necesar 
să se satisfacă cerințele legate de
securitatea alimentară și să se asigure, în 
același timp, conservarea biodiversității; 
indică faptul că lupta împotriva 
problemelor de mediu urgente, cum ar fi 
degradarea solului, pierderea biodiversității 
etc., sunt esențiale;
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Or. en

Amendamentul 33
Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază nevoia de a promova 
lansarea unei campanii de informare a 
consumatorilor referitoare la eforturile 
depuse de agricultori și de sectorul agricol 
în domeniul protecției mediului și cel al 
siguranței alimentare;

Or. it

Amendamentul 34
Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei și statelor membre să 
încurajeze cercetarea, în special în ceea 
ce privește noile generații de 
biocarburanți, utilizarea eficientă a 
deșeurilor agricole, îngrășămintele 
ecologice și noile tehnologii agricole, 
minimizând impactul utilizării terenurilor 
și consolidând rolul UE privind 
inițiativele de protecție a mediului;

Or. it
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Amendamentul 35
Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei și statelor membre să 
se folosească de toate oportunitățile 
oferite de cel de-Al șaptelea program-
cadru pentru cercetare și dezvoltare în 
domeniul cercetării și al inovațiilor 
tehnologice pentru a îmbunătăți 
productivitatea, respectând, în același 
timp, eficiența energetică și criteriile de 
durabilitate;

Or. it

Amendamentul 36
Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită instituirea unor măsuri pentru 
a îmbunătăți formarea tinerilor la locul 
de muncă în domenii cum ar fii 
standardele de siguranță alimentară ale 
UE și pentru a crea locuri de muncă 
pentru persoanele cu calificările necesare, 
obiectivul principal fiind cel de a încuraja 
ocuparea forței de muncă în sector;

Or. it

Amendamentul 37
Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că este esențială 
îmbunătățirea organizării lanțului de 
aprovizionare cu alimente pentru a reduce 
impactul transportării produselor 
alimentare asupra mediului și pentru a 
promova comercializarea produselor 
alimentare tradiționale locale;

Or. it

Amendamentul 38
Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. remarcă faptul că întreprinderile mici 
și mijlocii se află la baza dezvoltării și 
creșterii în statele membre și în Uniune; 
subliniază importanța stimulării 
investițiilor în activitatea productivă și a 
accesului la credit;

Or. it

Amendamentul 39
Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că stimulentele 
preconizate pentru culturile energetice 
durabile nu ar trebui să aducă atingere în 
vreun fel siguranței alimentare a 
cetățenilor;
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Or. it

Amendamentul 40
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo, Giommaria 
Uggias, João Ferreira

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că oligopolurile în 
domeniul semințelor au efecte 
devastatoare asupra durabilității 
agriculturii la scară redusă, crescând 
dependența de un număr limitat de 
corporații pentru cumpărarea de semințe 
și de îngrășăminte specializate;

Or. en

Amendamentul 41
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. constată cu regret faptul că, în multe 
cazuri, normele UE îngreunează în mod 
nejustificat schimbul de semințe și soiuri 
tradiționale și ridică obstacole în calea 
tradițiilor ancestrale de împărtășire a 
cunoștințelor și practicilor agricole;

Or. en
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Amendamentul 42
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo, Giommaria 
Uggias

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută măsurile luate la scară largă de 
mii de agricultori, grupuri de mediu, 
oameni de știință și cetățeni pentru 
conservarea și propagarea in-situ a 
materialului genetic local; reamintește, de 
asemenea, faptul că existența unei 
diversități de semințe adaptate la 
condițiile locale este o cerință preliminară 
necesară pentru siguranța alimentară, în 
special în contextul schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 43
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Mario Pirillo, João Ferreira 

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că ar trebui să se pună 
accentul pe sprijinirea și creșterea 
rezilienței sistemelor care practică 
agricultura ecologică la scară redusă, a 
căror producție este destinată consumului 
local și regional, care reprezintă 
modalitatea cea mai eficientă și viabilă 
din punct de vedere ecologic de utilizare a 
terenului;

Or. en
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Amendamentul 44
Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Daciana Octavia Sârbu, Giommaria Uggias 

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită introducerea unui sprijin 
specific pentru agricultura urbană, dat 
fiind că acest lucru va aduce beneficii 
multiple pentru siguranța alimentară, 
ocuparea forței de muncă, educația în 
domeniul mediului, recreere și climatul 
urban;

Or. en

Amendamentul 45
Mario Pirillo 

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că efectele schimbărilor 
climatice, cum ar fi riscul de deșertificare, 
secetă sau inundații, ar putea periclita 
siguranța aprovizionării cu alimente; 
recunoaște, prin urmare, că activitățile de 
cercetare și inovare trebuie să contribuie 
la găsirea unor modalități de adaptare a 
culturilor la noile evoluții climatice și, în 
consecință, solicită Comisiei să stimuleze 
cercetarea aplicată în sectorul agricol;

Or. it

Amendamentul 46
Mario Pirillo 

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că biotehnologiile, cu 
excepția OMG-urilor, care rămân un 
subiect controversat și de neacceptat în 
ochii publicului, ar putea garanta viitorul 
agriculturii cu respectarea principiului 
sustenabilității mediului și cel al protejării 
biodiversității; acestea vor permite, de 
asemenea, creșterea recoltelor, garantând 
siguranța aprovizionării cu alimente la 
costuri rezonabile;

Or. it

Amendamentul 47
Sandrine Bélier

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită condiționarea acordării de 
ajutoare agricole de folosirea unor 
practici care respectă biodiversitatea și 
protejează solul;

Or. fr

Amendamentul 48
Sandrine Bélier

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța practicării 
agriculturii ecologice în vederea 
îmbunătățirii securității alimentare la 
nivel mondial;
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Or. fr

Amendamentul 49
Sandrine Bélier

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că, pentru a asigura 
adaptarea efectivă la provocarea 
reprezentată de schimbările climatice și de 
consecințele sale, în special de creșterea 
incidenței condițiilor meteorologice 
extreme și de înmulțirea focarelor de 
dăunători, este nevoie de o mare 
diversitate de culturi și rase adaptate la 
condițiile locale, iar eforturile de 
menținere a acestei diversități genetice 
trebuie intensificate;

Or. fr

Amendamentul 50
Esther de Lange

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că pentru a asigura 
siguranța alimentară și pentru a aplica 
strategia UE 2020 trebuie încurajată 
utilizarea eficientă a resurselor și inovația 
în domeniul sustenabilității agricole;

Or. nl
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Amendamentul 51
Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că Politica agricolă comună 
(PAC) după 2013 ar trebui să 
recompenseze în mod adecvat agricultorii 
pentru eforturile pe care le depun pentru 
asigurarea aprovizionării cu alimente de 
înaltă calitate, asigurând, în același timp, 
utilizarea eficientă și durabilă a 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 52
Christa Klaß

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită statelor membre și Comisiei să 
furnizeze consumatorilor informații 
obiective și formare cu privire la 
alimentele regionale și de sezon; 
consideră că aceasta ar sprijini 
agricultura, ar asigura persistența unor 
peisaje locale bine întreținute și ar evita 
rutele de aprovizionare lungi și emisiile 
nenecesare de dioxid de carbon, 
garantând, în același timp, alimente 
proaspete și de înaltă calitate pentru 
consumatori;

Or. de
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Amendamentul 53
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. Solicită statelor membre să elaboreze 
și să implementeze programe de măsuri 
concrete în domeniul agriculturii, pentru 
a atenua și a se adapta la efectele 
schimbărilor climatice: produse agricole 
ecologice, creșterea producțiilor agricole, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, refugiații climatici;  

Or. ro

Amendamentul 54
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește faptul că alimentele sunt o 
resursă valoroasă și limitată, care are un 
impact considerabil asupra sănătății, 
mediului și dezvoltării; îndeamnă Comisia 
să propună Uniunii o politică alimentară 
cuprinzătoare, care, în loc de a adopta o 
abordare sectorială, să aducă împreună, 
sub egida unei politici cuprinzătoare 
unice, aspecte care în momentul de față 
sunt tratate de o manieră disparată;

Or. fi
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Amendamentul 55
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. Politica Agricolă Comună (PAC) 
trebuie să acorde un sprijin mult mai 
substanțial producătorilor agricoli locali 
și regionali, încurajând astfel 
biodiversitatea și agricultura organică 
care aduc multe beneficii atât 
consumatorilor cât și mediului 
înconjurător;

Or. ro

Amendamentul 56
Salvatore Tatarella, Raffaele Baldassarre, Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că EFSA (Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară) 
are de jucat un rol principal pentru 
evaluarea și anunțarea tuturor riscurilor 
asociate lanțului alimentar, ca parte a 
unui set de măsuri care vizează protejarea 
sănătății și a bunăstării publicului; speră 
că toate statele membre vor institui 
organisme naționale corespunzătoare 
care să colaboreze cu Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară;

Or. it


