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Amendamentul 1
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, poluării apei și eroziunii solului 
etc.;

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective pe termen lung 
privind securitatea alimentară care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, 
schimbărilor climatice, epuizării resurselor, 
poluării apei, eroziunii solului și pierderii 
biodiversității etc.;

Or. en

Amendamentul 2
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție 
agricolă sustenabilă, care economisesc 
energie, reduc consumul de produse 
chimice și exploatează potențialul 
ecosistemelor într-un mod mai eficient; 
subliniază faptul că acestea trebuie să poată 
răspunde provocărilor din domeniul 
mediului, de exemplu schimbărilor 
climatice, epuizării resurselor, poluării apei 
și eroziunii solului etc.;

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care sunt 
menite să încurajeze producția agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
promovează utilizarea eficientă a 
resurselor și exploatează potențialul 
ecosistemelor într-un mod mai eficient; 
subliniază faptul că acestea trebuie să poată 
răspunde provocărilor din domeniul 
mediului, de exemplu schimbărilor 
climatice, epuizării resurselor, poluării apei 
și eroziunii solului etc.;
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Or. de

Amendamentul 3
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, poluării apei și eroziunii solului 
etc.;

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească un obiectiv pe termen lung 
privind securitatea alimentară care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, cum ar fi poluarea apei,
eroziunea solului și pierderea 
biodiversității etc.;

Or. en

Amendamentul 4

Sandrine Bélier, Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective de securitate 
alimentară care încurajează noi forme de 
producție agricolă sustenabilă, care 
economisesc energie, reduc consumul de 
produse chimice și folosesc potențialul 
ecosistemelor într-un mod mai eficient; 
subliniază faptul că acestea trebuie să poată 
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provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, poluării apei și eroziunii solului 
etc.;

răspunde provocărilor din domeniul 
mediului, de exemplu schimbărilor 
climatice, epuizării resurselor, cum ar fi
poluarea apei, eroziunea solului și 
pierderea biodiversității etc.;

Or. en

Amendamentul 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, poluării apei și eroziunii solului 
etc.;

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, pierderii biodiversității, poluării 
apei și eroziunii solului etc.;

Or. en

Amendamentul 6
Chris Davies

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
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exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, poluării apei și eroziunii solului 
etc.;

exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu pierderii biodiversității, 
schimbărilor climatice, epuizării resurselor, 
poluării apei și eroziunii solului etc.;

Or. en

Amendamentul 7
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, poluării apei și eroziunii solului 
etc.;

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective de politică 
alimentară care încurajează și asigură 
stimulente pentru noi forme de consum și 
producție agricolă sustenabile, care 
asigură aprovizionarea cu alimente, 
economisesc energie, reduc consumul de 
produse chimice și exploatează potențialul 
ecosistemelor într-un mod mai eficient; 
subliniază faptul că acestea trebuie să poată 
răspunde provocărilor din domeniul social, 
al mediului și al sănătății, de exemplu 
schimbărilor climatice, pierderii
biodiversității (inclusiv a „biodiversității 
agricole”), epuizării resurselor, poluării 
apei și eroziunii solului, inegalităților în 
materie de sănătate, bolilor cronice, 
sărăciei și schimbărilor demografice din 
UE;

Or. en
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Amendamentul 8
Anne Delvaux

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, poluării apei și eroziunii solului 
etc.;

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare și să 
asigure finanțarea relevantă care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, poluării apei și eroziunii solului, 
fără a amenința viabilitatea exploatațiilor 
sau existența acestora în întreaga UE;

Or. fr

Amendamentul 9
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, poluării apei și eroziunii solului 
etc.;

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice, 
respectă într-o măsură mai mare 
sănătatea și bunăstarea animală și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, poluării apei și eroziunii solului 
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etc.;

Or. en

Amendamentul 10
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, poluării apei și eroziunii solului 
etc.;

1. solicită ca PAC după 2013 să 
urmărească obiective alimentare care 
încurajează noi forme de producție agricolă 
sustenabilă, care economisesc energie, 
reduc consumul de produse chimice și 
exploatează potențialul ecosistemelor într-
un mod mai eficient; subliniază faptul că 
acestea trebuie să poată răspunde 
provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării 
resurselor, poluării apei, eroziunii solului și 
protecției animalelor etc.;

Or. en

Amendamentul 11
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că reformele 
anterioare ale PAC (reforma McSharry 
din 1992, reforma „Agenda 2000”, 
reforma din 2003 și bilanțul de sănătate 
din 2008) au vizat toate asigurarea 
respectării, de către agricultorii europeni, 
a celor mai înalte standarde din lume cu 
privire la protecția mediului și bunăstarea 
animală, precum și la trasabilitatea 
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produselor alimentare; subliniază, în 
această privință, faptul că agricultorii nu 
sunt compensați de piață pentru costurile 
implicate de respectarea acestor 
standarde;
(Acest punct ar trebui să fie noul punct 1 
și, prin urmare, ar trebui să fie plasat 
primul.)

Or. de

Amendamentul 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită ca bugetul UE pentru 
agricultură din următoarea perioadă de 
finanțare să fie modernizat, în 
conformitate cu obiectivele UE 2020;

Or. en

Amendamentul 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită introducerea de plăți directe de 
nivel secundar, constând între 25 % și 
40 % în plăți directe în fiecare stat 
membru, care să fie utilizate ca sistem de 
stimulare la nivelul UE, orientat către 
consolidarea sustenabilității prin 
îmbunătățirea eficienței utilizării 
resurselor și a producției, sporind 
competitivitatea agriculturii UE, în 
conformitate cu documentul Comisiei 
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recent publicat, intitulat „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050”;

Or. en

Amendamentul 14
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută obiectivul Comunicării 
Comisiei privind asigurarea de bunuri 
publice de mediu prin ecologizarea PAC 
și intenția acesteia de a reintegra 
diversitatea în sectorul agricol, ceea ce 
constituie o oportunitate esențială pentru 
trecerea la o PAC mai ecologică și mai 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 15
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că trebuie găsit un echilibru 
just între nevoia de creștere a 
productivității care presupune mijloace de 
producție intensive și nevoia de 
conservare a resurselor și o exploatare 
durabilă a acestora cu respectarea 
mediului, sănătății publice și bunăstării 
animale;

Or. ro
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Amendamentul 16
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că metodele actuale foarte 
intensive de producție animală sunt 
adesea nesustenabile și au o influență 
negativă asupra sănătății și bunăstării 
animalelor, ceea ce poate avea un impact 
negativ asupra sănătății publice și a 
siguranței alimentare; prin urmare, 
solicită ca PAC să promoveze metode de 
creștere a animalelor care respectă 
mediul, precum și sănătatea și bunăstarea 
animală;

Or. en

Amendamentul 17
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că PAC trebuie să 
poată răspunde multitudinii de provocări 
privind populația, dezvoltarea, 
biodiversitatea, mediul, raritatea 
terenurilor, o nouă inițiativă politică 
trebuind să fie elaborată, axându-se pe 
crearea unei politici alimentare europene 
comune;

Or. en
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Amendamentul 18
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că PAC include 
agricultorii și publicul larg – care sunt atât 
contribuabili, cât și consumatori – pentru 
că aceștia din urmă beneficiază de 
siguranță în alimentație, un mediu sănătos, 
sănătate și perspective de locuri de muncă;

2. subliniază faptul că PAC joacă un rol 
esențial atât pentru agricultori, cât și 
pentru publicul larg – care sunt atât 
contribuabili, cât și consumatori – pentru 
că aceștia din urmă beneficiază de 
siguranță în alimentație, de alimente la 
prețuri rezonabile, de un mediu sănătos, 
sănătate și perspective de locuri de muncă;

Or. de

Amendamentul 19
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că PAC include 
agricultorii și publicul larg – care sunt atât 
contribuabili, cât și consumatori – pentru 
că aceștia din urmă beneficiază de 
siguranță în alimentație, un mediu sănătos, 
sănătate și perspective de locuri de muncă;

2. subliniază faptul că PAC include 
agricultorii și publicul larg – care sunt atât 
contribuabili, cât și consumatori – pentru 
că aceștia din urmă beneficiază de 
siguranță în alimentație, un mediu sănătos, 
sănătate și perspective de locuri de muncă 
și pentru că cererea de alimente de 
calitate este în creștere, iar practicile 
ecologice devin tot mai răspândite;

Or. fr

Amendamentul 20

Sandrine Bélier, Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că PAC include 
agricultorii și publicul larg – care sunt atât 
contribuabili, cât și consumatori – pentru 
că aceștia din urmă beneficiază de 
siguranță în alimentație, un mediu sănătos, 
sănătate și perspective de locuri de muncă;

2. subliniază faptul că PAC include 
agricultorii și publicul larg – care sunt atât 
contribuabili, cât și consumatori – pentru 
că toți beneficiază de siguranță în 
alimentație, un mediu sănătos, sănătate și 
perspective de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 21
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că PAC include 
agricultorii și publicul larg – care sunt atât 
contribuabili, cât și consumatori – pentru 
că aceștia din urmă beneficiază de 
siguranță în alimentație, un mediu sănătos, 
sănătate și perspective de locuri de muncă;

2. subliniază faptul că PAC include 
agricultorii și publicul larg – care sunt atât 
contribuabili, cât și consumatori – și 
amândouă, pentru că aceștia din urmă 
beneficiază de siguranță în alimentație și 
de alimente nutritive, un mediu sănătos, 
sănătate și perspective de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 22
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca finanțarea PAC să se bazeze 
pe un model care include plăți legate de 
handicapuri naturale și plăți vizând puncte 
ecologice sau plăți pentru regiunile

3. solicită ca finanțarea PAC să se bazeze 
pe un model care include plăți legate de 
handicapuri naturale și regiuni vulnerabile
și care se adresează agricultorilor cu 
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vulnerabile; necesități de gestiune speciale în zonele 
vizate de Natura 2000;

Or. en

Amendamentul 23
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca finanțarea PAC să se bazeze 
pe un model care include plăți legate de 
handicapuri naturale și plăți vizând puncte 
ecologice sau plăți pentru regiunile 
vulnerabile;

3. solicită ca finanțarea PAC să se bazeze 
pe un model care recompensează 
respectarea standardelor care sunt printre 
cele mai înalte din lume și pe asigurarea 
de bunuri publice care nu sunt 
recompensate de piață; subliniază, în 
această privință, faptul că handicapurile
naturale trebuie să fie compensate, în 
continuare, în viitor;

Or. de

Amendamentul 24
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca finanțarea PAC să se bazeze 
pe un model care include plăți legate de 
handicapuri naturale și plăți vizând puncte 
ecologice sau plăți pentru regiunile 
vulnerabile;

3. solicită ca finanțarea PAC să se bazeze 
pe un model care include plăți legate de 
handicapuri naturale și plăți vizând puncte 
ecologice sau plăți pentru regiunile 
vulnerabile, îndeosebi pentru zonele 
agricole montane;

Or. fr
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Amendamentul 25
Sandrine Bélier, Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca finanțarea PAC să se bazeze 
pe un model care include plăți legate de 
handicapuri naturale și plăți vizând 
puncte ecologice sau plăți pentru 
regiunile vulnerabile;

3. solicită ca finanțarea PAC să se bazeze 
pe un model care include plăți pentru 
sistemele agricole specifice, cum ar fi 
agricultura ecologică, sistemele agricole 
de mare valoare naturală, pentru pășunile 
și pajiștile utilizate în mod extensiv și 
pentru agricultorii cu nevoi specifice de 
gestionare din zonele incluse în 
Natura 2000;

Or. en

Amendamentul 26
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca finanțarea PAC să se bazeze 
pe un model care include plăți legate de 
handicapuri naturale și plăți vizând puncte 
ecologice sau plăți pentru regiunile 
vulnerabile;

3. solicită ca finanțarea PAC să se bazeze 
pe un model care include plăți legate de 
handicapuri naturale, inclusiv în regiuni 
insulare și montane, și plăți vizând puncte 
ecologice sau plăți pentru regiunile 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 27
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită ca finanțarea PAC să se bazeze 
pe un model care include plăți legate de 
handicapuri naturale și plăți vizând puncte 
ecologice sau plăți pentru regiunile 
vulnerabile;

3. solicită ca modelul de finanțare a PAC 
să includă plăți legate de handicapuri 
naturale și plăți vizând puncte ecologice 
sau plăți pentru regiunile vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 28
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită ca, atunci când se alocă 
fondurile PAC, să fie folosiți, pe lângă 
zona cultivată, alți indicatori, de exemplu 
calitatea producției, folosirea de tehnici 
agricole compatibile cu mediul, situarea 
exploatațiilor în zonele dezavantajate din 
punct de vedere geografic și prezența 
tinerilor;

Or. it

Amendamentul 29
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită ca, atunci când se alocă 
fondurile PAC, să se acorde atenția 
cuvenită agricultorilor profesioniști, adică 
celor care trăiesc efectiv în exploatație, 
spre deosebire de aceia care folosesc 
agricultura ca sistem alternativ de 
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investiții financiare, cum ar fi marile 
grupuri de afaceri sau fondurile de 
investiții;

Or. it

Amendamentul 30
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. se declară în favoarea unei abordări 
teritoriale în cadrul mecanismului de 
distribuție a fondurilor, care ține seama 
de o serie vastă de locații, în vederea 
promovării sustenabilității exploatațiilor 
și a zonelor vizate;

Or. fr

Amendamentul 31
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită consolidarea conceptului de 
finanțare pentru ambii piloni cu condiția 
îndeplinirii unei serii de criterii privind 
mediul și biodiversitatea, astfel încât să 
poată fi produse alimente de calitate 
superioară prin practici durabile; 
subliniază faptul că finanțarea suficientă 
este singura garanție a succesului 
măsurilor de agromediu vizate;

4. solicită consolidarea conceptului de 
finanțare pentru ambii piloni cu condiția 
îndeplinirii unei serii de criterii privind 
mediul și biodiversitatea, astfel încât să 
poată fi produse alimente de calitate 
superioară prin practici durabile;

Or. en
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Amendamentul 32
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită consolidarea conceptului de 
finanțare pentru ambii piloni cu condiția 
îndeplinirii unei serii de criterii privind 
mediul și biodiversitatea, astfel încât să 
poată fi produse alimente de calitate 
superioară prin practici durabile; subliniază 
faptul că finanțarea suficientă este singura 
garanție a succesului măsurilor de 
agromediu vizate;

4. solicită consolidarea conceptului de 
finanțare pentru ambii piloni cu condiția 
îndeplinirii unei serii de criterii privind 
mediul, eficiența utilizării resurselor și
contribuția la protecția biodiversității, 
astfel încât să poată fi produse în 
continuare alimente de calitate superioară 
prin practici durabile; subliniază faptul că 
numai creditele bugetare suficiente 
reprezintă singura garanție a succesului 
noilor practici ecologice și al măsurilor de 
agromediu existente vizate;

Or. de

Amendamentul 33
Sandrine Bélier, Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită consolidarea conceptului de 
finanțare pentru ambii piloni cu condiția 
îndeplinirii unei serii de criterii privind 
mediul și biodiversitatea, astfel încât să 
poată fi produse alimente de calitate 
superioară prin practici durabile; subliniază 
faptul că finanțarea suficientă este singura 
garanție a succesului măsurilor de 
agromediu vizate;

4. solicită consolidarea conceptului de 
finanțare pentru ambii piloni cu condiția 
îndeplinirii unei serii de criterii privind 
mediul și biodiversitatea, astfel încât să fie
produse alimente de calitate superioară prin 
practici durabile; subliniază faptul că 
finanțarea suficientă este singura garanție a 
succesului măsurilor de agromediu vizate;

Or. en
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Amendamentul 34
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită consolidarea conceptului de 
finanțare pentru ambii piloni cu condiția 
îndeplinirii unei serii de criterii privind 
mediul și biodiversitatea, astfel încât să 
poată fi produse alimente de calitate 
superioară prin practici durabile; subliniază 
faptul că finanțarea suficientă este singura 
garanție a succesului măsurilor de 
agromediu vizate;

4. solicită consolidarea conceptului de 
finanțare pentru ambii piloni, subliniind 
nevoia ca PAC să urmărească o serie de 
obiective privind mediul, biodiversitatea și 
sănătatea publică, astfel încât să fie
produse alimente de calitate superioară și 
cu valoare nutrițională la prețuri 
acceptabile, prin practici durabile; 
subliniază faptul că finanțarea suficientă 
este singura garanție a succesului măsurilor 
de agromediu vizate; și solicită măsuri de 
consolidare a poziției consumatorilor și a 
agricultorilor într-un lanț alimentar care 
funcționează mai bine;

Or. en

Amendamentul 35
Anne Delvaux

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită consolidarea conceptului de 
finanțare pentru ambii piloni cu condiția 
îndeplinirii unei serii de criterii privind 
mediul și biodiversitatea, astfel încât să 
poată fi produse alimente de calitate 
superioară prin practici durabile; subliniază 
faptul că finanțarea suficientă este singura 
garanție a succesului măsurilor de 
agromediu vizate;

4. solicită punerea la dispoziție de fonduri 
suficiente pentru a atinge ținte ambițioase 
privind mediul și biodiversitatea, astfel 
încât să poată fi produse alimente de 
calitate superioară prin practici durabile; 
subliniază faptul că finanțarea suficientă 
este singura garanție a succesului măsurilor 
de agromediu vizate;

Or. fr
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Amendamentul 36
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită consolidarea conceptului de 
finanțare pentru ambii piloni cu condiția 
îndeplinirii unei serii de criterii privind 
mediul și biodiversitatea, astfel încât să 
poată fi produse alimente de calitate 
superioară prin practici durabile; subliniază 
faptul că finanțarea suficientă este singura 
garanție a succesului măsurilor de 
agromediu vizate;

4. solicită consolidarea conceptului de 
finanțare pentru ambii piloni cu condiția 
îndeplinirii unei serii de criterii privind 
mediul și biodiversitatea, astfel încât să 
poată fi produse alimente de calitate 
superioară prin practici durabile; subliniază 
faptul că finanțarea suficientă este singura
garanție a succesului măsurilor de 
agromediu vizate; solicită ca, pentru a 
accelera trecerea la o agricultură 
ecologică pe scară largă, să fie create noi 
mecanisme de finanțare;

Or. en

Amendamentul 37
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că „ecologizarea” 
politicii agricole nu este, în realitate, o 
noutate pentru agricultori, întrucât 
fiecare reformă succesivă a fost 
canalizată către consolidarea acestui 
aspect al PAC;

Or. de
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Amendamentul 38
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. pune în evidență serviciile pe care 
agricultorii europeni le asigură societății 
europene, în special menținerea unui 
peisaj cultivat variat și contribuția 
importantă la protecția și supravegherea 
resurselor naturale și la protecția climei;

Or. de

Amendamentul 39
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. pentru a depăși provocările în 
domeniul mediului și a asigura că 
sprijinul acordat agricultorilor se bucură 
de o legitimitate deplină, consideră că este 
necesară o abordare cuprinzătoare a 
recompensării bunurilor publice; solicită 
un sistem coerent de standarde și 
stimulente în materie de mediu în cadrul 
tuturor plăților PAC, inclusiv: 
- în pilonul 1, un pachet simplu de bune 
practici agronomice obligatorii, cum ar fi 
rotația culturilor, infrastructuri ecologice 
la nivelul exploatațiilor, acoperirea 
solului și echilibrul la nivelul nutrienților; 
în plus, plăți suplimentare pentru 
agricultorii din zonele vizate de 
Natura 2000, exploatațiile agricole 
ecologice și pajiștile și pășunile utilizate 
în mod extensiv;
- un pilon 2 bine orientat și cu resurse 
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suficiente, cu măsuri de susținere a 
agricultorilor care depășesc nivelul de 
bază al bunelor practici, contribuind la 
atingerea obiectivelor UE privind 
schimbările climatice, biodiversitatea și 
apa;

Or. en

Amendamentul 40
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că finanțarea PAC nu ar 
trebui redusă ci, mai degrabă, ajustată în 
vederea încurajării productivității efective 
a zonelor cultivate, precum și a atingerii 
obiectivelor de protejare a ecosistemului și 
a biodiversității, de protejare a sănătății 
consumatorilor și a agricultorilor și de 
obținere a unor produse agricole de 
calitate; 

Or. it

Amendamentul 41
Chris Davies

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște faptul că plățile de 
subvenții care promovează practici 
nesustenabile contrazic obiectivele 
declarate ale politicii de mediu a UE și 
solicită ca regimul plăților să fie ajustat 
pentru a evita astfel de contradicții și a 
promova bune practici;
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Or. en

Amendamentul 42
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că depășirea provocărilor 
ecologice și asigurarea unei legitimități 
depline a sprijinului public pentru 
agricultori necesită o abordare 
cuprinzătoare a recompensării bunurilor 
publice; solicită un sistem coerent care să 
cuprindă: un scenariu de referință 
simplificat privind ecocondiționalitatea și 
contribuții specifice pilonului 1 pentru 
agricultorii din zonele protejate (zonele 
incluse în Natura 2000 și alte zone 
protejate desemnate la nivel național);

Or. en

Amendamentul 43
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ar trebui depuse eforturi pentru a 
promova regimuri alimentare mai 
sănătoase și mai sustenabile, creând 
legături între politica privind producția și 
cea privind consumul, inclusiv achizițiile 
publice, politica de catering și politicile 
axate pe cerere;

Or. en
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Amendamentul 44
Jo Leinen

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. este în favoarea acordării de prioritate 
susținerii metodelor agricole care 
contribuie la încetinirea schimbărilor 
climatice sau la sechestrarea carbonului 
în sol;

Or. de

Amendamentul 45
Sandrine Bélier, Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, în fața schimbărilor 
climatice și a unui număr tot mai mare de 
specii pe cale de dispariție, ecosistemele 
trebuie să fie sănătoase, diverse din punct 
de vedere biologic și rezistente pentru a 
asigura, în continuare, funcții esențiale 
pentru bunăstarea noastră, inclusiv 
atenuarea evenimentelor climatice 
extreme, reciclarea nutrienților și a apei și 
captarea dioxidului de carbon; subliniază 
faptul că, pentru a atenua evenimentele 
locale și regionale privind extincția 
speciilor, este necesară o matrice de 
folosire sustenabilă și ecologică a tuturor 
terenurilor, facilitând adaptarea migrației 
și a distribuției speciilor, prin susținerea 
acordată agricultorilor pentru protejarea 
zonelor incluse în Natura 2000 și prin 
schemele de agromediu eficiente; și, prin 
urmare, susține o abordare a sistemului 
agroecologic și adoptarea de măsuri 
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obligatorii la nivelul exploatației, 
orientate către creșterea infrastructurii 
ecologice și către menținerea și 
reabilitarea mai solide a terenurilor 
agricole sau forestiere de mare valoare 
naturală, a zonelor agricole umede și a 
pășunilor în permanență nearate, vizând 
sechestrarea dioxidului de carbon, 
optimizarea normelor privind apa și 
creșterea biodiversității;

Or. en

Amendamentul 46
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că ecologizarea 
obligatorie care respectă ecosistemele nu 
va fi numai benefică pentru mediu, ci va 
asigura și un viitor durabil pentru 
agricultura din UE;

5. subliniază faptul că politicile agricole 
progresive vor respecta în continuare
ecosistemele și vor fi benefice pentru 
mediu, continuând să promoveze un 
model productiv și durabil pentru 
agricultura din UE;

Or. en

Amendamentul 47
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că ecologizarea 
obligatorie care respectă ecosistemele nu 
va fi numai benefică pentru mediu, ci va 
asigura și un viitor durabil pentru 
agricultura din UE;

5. subliniază faptul că ecologizarea 
obligatorie trebuie să se bazeze pe o 
abordare avantajoasă pentru ambele părți 
care aduce beneficii atât pentru mediu, cât 
și pentru agricultori și societate din 
punctul de vedere al eficienței resurselor 
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și al productivității sporite și, nu în 
ultimul rând, al respectării ecosistemelor; 
subliniază, de asemenea, faptul că este 
necesară punerea în evidență a cercetării, 
inovării și a noilor tehnologii, în vederea 
asigurării unui viitor durabil pentru 
agricultura din UE;

Or. de

Amendamentul 48
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că ecologizarea 
obligatorie care respectă ecosistemele nu 
va fi numai benefică pentru mediu, ci va
asigura și un viitor durabil pentru 
agricultura din UE;

5. subliniază faptul că ecologizarea 
obligatorie care respectă ecosistemele și 
promovarea diversificării produselor și a 
lanțurilor scurte de aprovizionare nu vor
fi numai benefice pentru mediu, ci vor
asigura și un viitor durabil pentru 
agricultura din UE;

Or. fr

Amendamentul 49
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că ecologizarea 
obligatorie care respectă ecosistemele nu 
va fi numai benefică pentru mediu, ci va 
asigura și un viitor durabil pentru 
agricultura din UE;

5. subliniază faptul că ecologizarea 
obligatorie care respectă ecosistemele nu 
va fi numai benefică pentru mediu, ci va 
asigura și multiple beneficii comune 
pentru un viitor durabil pentru agricultura 
din UE;

Or. en
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Amendamentul 50
Anne Delvaux

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că ecologizarea 
obligatorie care respectă ecosistemele nu 
va fi numai benefică pentru mediu, ci va 
asigura și un viitor durabil pentru 
agricultura din UE;

5. subliniază faptul că o atenție sporită 
acordată mediului care respectă 
ecosistemele nu va fi numai benefică 
pentru mediu, ci va asigura și un viitor 
durabil pentru agricultura din UE; această 
ecologizare a agriculturii europene este 
relevantă și va fi posibilă numai dacă 
practicile agricole din țările-partenere din 
UE, dezvoltate sau emergente urmează 
exemplul;

Or. fr

Amendamentul 51
Sandrine Bélier, Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că depășirea provocărilor 
ecologice și asigurarea unei legitimități 
depline a sprijinului public pentru 
agricultori necesită o abordare 
cuprinzătoare a recompensării bunurilor 
publice; solicită un sistem coerent de 
stimulente ecologice, care să cuprindă:
- un scenariu de referință solid pentru 
ecocondiționalitate, pe baza principiului 
„poluatorul plătește”;
- o componentă de ecologizare obligatorie 
la nivelul exploatațiilor în cadrul 
pilonului 1, care constă într-un simplu 
pachet de bune practici agronomice, cum 
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ar fi rotația culturilor, infrastructuri
ecologice la nivelul exploatațiilor (zone de 
protecție a resurselor), acoperirea solului 
și echilibrul nutrienților;
- plăți suplimentare efectuate din fonduri 
exclusiv naționale, specifice pilonului 1, 
pentru agricultorii terenurilor vizate de 
Natura 2000, pentru menținerea 
exploatațiilor care practică agricultura 
ecologică, precum și pentru pășunile și 
pajiștile utilizate în mod extensiv;
- un pilon 2 bine orientat și cu resurse 
suficiente, care ar trebui să includă 
scheme multianuale, eficiente și 
voluntare, de susținere a agricultorilor 
care depășesc nivelul de bază al bunelor 
practici, contribuind la atingerea 
obiectivelor UE privind schimbările 
climatice, biodiversitatea și apa;

Or. en

Amendamentul 52
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a.  un pilon 2 bine orientat și cu resurse 
suficiente, care ar trebui să includă 
scheme multianuale, eficiente și 
voluntare, de susținere a agricultorilor 
care depășesc nivelul de bază al bunelor 
practici, contribuind la atingerea 
obiectivelor UE privind schimbările 
climatice, biodiversitatea și apa;

Or. en
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Amendamentul 53
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să introducă 
prime/scheme de plăți suplimentare 
pentru menținerea sistemelor agricole de 
mare valoare naturală, a sistemelor 
agricole ecologice și a zonelor incluse în 
Natura 2000;

Or. en

Amendamentul 54
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că prețurile pentru 
alimente plătite de cetățenii europeni 
poate forma peste 50 % din venit și că 
aproximativ 43 de milioane de persoane 
se confruntă cu riscul sărăciei alimentare 
în UE, alimentația deficientă fiind unul 
dintre cei mai puternici factori negativi la 
adresa sănătății, asociată cu un statut 
socioeconomic de nivel inferior, cu 
sărăcia și cu excluziunea socială;

Or. en

Amendamentul 55
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că abordarea actualelor 
provocări agricole nu poate depinde 
numai de soluțiile tehnologice, ci necesită 
analizarea modelelor actuale de consum, 
a deșeurilor și a relațiilor complexe dintre 
mediu, biodiversitate și sănătatea umană;

Or. en

Amendamentul 56
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. solicită ca finanțarea pentru 
dezvoltarea rurală să se axeze pe noile 
provocări, pe inovarea agroecologică, pe 
dezvoltarea socială și economică, inclusiv 
accesul îmbunătățit la serviciile publice și 
infrastructura în regiunile rurale, în 
special în zonele mai dezavantajate sau 
mai puțin dezvoltate; aceasta ar trebui să 
includă sprijin pentru sistemele 
alimentare locale și regionale ca strategie 
de creștere favorabilă incluziunii, precum 
și asistență pentru comunitățile agricole 
de subzistență, recunoscând contribuția sa 
la nivelul comunităților locale;

Or. en

Amendamentul 57
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută opțiunea 2 din cadrul politicii 
Comisiei, care ar permite abordarea 
provocărilor economice, de mediu și 
sociale ale UE și ar spori contribuția 
agriculturii și a zonelor rurale la 
îndeplinirea obiectivului strategiei 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
ecologică și favorabilă incluziunii;

6. salută opțiunea din cadrul politicii 
Comisiei, care ar permite abordarea 
provocărilor economice, de mediu și 
sociale ale UE și ar spori contribuția 
agriculturii și a zonelor rurale la 
îndeplinirea obiectivului strategiei 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
ecologică și favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 58
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută opțiunea 2 din cadrul politicii 
Comisiei, care ar permite abordarea 
provocărilor economice, de mediu și 
sociale ale UE și ar spori contribuția 
agriculturii și a zonelor rurale la 
îndeplinirea obiectivului strategiei 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
ecologică și favorabilă incluziunii;

6. salută propunerile din cadrul politicii 
Comisiei, care ar permite abordarea 
provocărilor economice, de mediu și 
sociale ale UE și ar spori contribuția 
agriculturii și a zonelor rurale la 
îndeplinirea obiectivului strategiei 
Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
ecologică și favorabilă incluziunii și 
încurajează Comisia să continue să 
analizeze cele trei opțiuni de politică 
descrise în comunicarea Comisiei, precum 
și alte opțiuni și combinații ale opțiunii 
care abordează mai eficient provocările 
economice, sociale și de mediu ale UE;

Or. en

Amendamentul 59
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că PAC ar trebui să susțină 
o trecere de la producția intensivă de 
efective de animale la o creștere și 
sănătate a animalelor mai sustenabilă; 
prin urmare, solicită Comisiei să ia în 
considerare prime pentru crescătorii de 
animale care folosesc sistemele de 
pășunat extensiv și care cultivă propria 
hrană furajeră;

Or. en

Amendamentul 60
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța dezvoltării 
rurale pentru a completa bunele practici 
susținute în cadrul primului pilon prin 
măsuri programate pe mai mulți ani; 
subliniază nevoia de a susține orientarea 
agriculturii europene către producția de 
alimente de calitate, către gestiunea 
durabilă a resurselor naturale și 
dezvoltarea teritorială echilibrată; 
subliniază faptul că dezvoltarea rurală 
trebuie să abordeze provocările globale 
presante, cum ar fi pierderea 
biodiversității, schimbările climatice și 
degradarea solului, acordând, în același 
timp, prioritate dezvoltării continue a 
practicilor agricole care asigură beneficii 
multiple, de exemplu agricultura 
ecologică și agricultura de mare valoare 
naturală;

Or. en
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Amendamentul 61
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că PAC ar trebui să susțină 
tipurile de agricultură care pot asigura, în 
mod consecvent, o gamă vastă de beneficii 
pentru mediu și biodiversitate, cum ar fi 
pășunile extensive, sistemele integrate de 
policultură-creștere a animalelor și 
agricultura ecologică;

Or. en

Amendamentul 62
Dan Jørgensen

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. salută propunerea Comisiei privind 
componenta de „ecologizare” din pilonul 
1; consideră că primirea de plăți pentru 
ecologizare ar trebui condiționată de 
îndeplinirea unei serii de măsuri 
desemnate pentru a asigura beneficii 
pentru mediu, cum ar fi rotația culturilor, 
o gestionare solidă a apei, utilizarea 
redusă a îngrășămintelor artificiale, 
bunele practici de combatere a eroziunii și 
a degradării solului și consolidarea 
fertilității solului și a măsurilor de 
restabilire a biodiversității;

Or. en
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Amendamentul 63
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că măsurile de dezvoltare 
rurală trebuie să completeze bunele 
practici agricole susținute în primul pilon 
și să promoveze practicile care contribuie 
în mod consecvent la obiectivele privind 
combaterea schimbărilor climatice și o 
gestionare solidă a resurselor naturale, 
cum ar fi protecția biodiversității, a apei și 
a solului; subliniază, în această privință, 
faptul că agricultura ecologică este 
considerată de către cercetătorii în 
domeniu drept un model relevant și ar 
trebui promovată;

Or. fr

Amendamentul 64
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în baza PAC revizuite, ar 
trebui să se acorde atenție noilor 
instrumente privind „creditele de carbon”, 
pentru că agricultura oferă un potențial 
imens pentru combaterea schimbărilor 
climatice;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 65
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în baza PAC revizuite, ar 
trebui să se acorde atenție noilor 
instrumente privind „creditele de carbon”, 
pentru că agricultura oferă un potențial 
imens pentru combaterea schimbărilor 
climatice;

eliminat

Or. de

Amendamentul 66
Sandrine Bélier, Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în baza PAC revizuite, ar 
trebui să se acorde atenție noilor 
instrumente privind „creditele de carbon”, 
pentru că agricultura oferă un potențial 
imens pentru combaterea schimbărilor 
climatice;

7. consideră că, din cauza diferențelor de 
precizie la nivel de înregistrare și a 
marilor variații naturale, agricultura nu
ar trebui inclusă în schemele actuale de 
comercializare a emisiilor de dioxid de
carbon sau în obiectivele deciziei privind 
partajarea eforturilor, dar solicită 
obiective separate pentru sectorul 
LULUCF;

Or. en

Amendamentul 67
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în baza PAC revizuite, ar 
trebui să se acorde atenție noilor 
instrumente privind „creditele de carbon”, 
pentru că agricultura oferă un potențial 
imens pentru combaterea schimbărilor 
climatice;

7. consideră că, în baza PAC revizuite, ar 
trebui să se acorde atenție opțiunilor de 
plată pentru serviciile ecosistemice, vizând 
în special reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră și sechestrarea dioxidului de 
carbon, pentru că agricultura oferă un 
potențial imens pentru combaterea 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 68
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în baza PAC revizuite, ar 
trebui să se acorde atenție noilor 
instrumente privind „creditele de carbon”, 
pentru că agricultura oferă un potențial 
imens pentru combaterea schimbărilor 
climatice;

7. consideră că, în baza PAC revizuite, ar 
trebui să se acorde atenție noilor 
instrumente economice și financiare 
inovatoare, pentru că agricultura oferă un 
potențial imens pentru combaterea 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 69
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în baza PAC revizuite, ar 
trebui să se acorde atenție noilor 
instrumente privind „creditele de carbon”, 
pentru că agricultura oferă un potențial 
imens pentru combaterea schimbărilor 

7. consideră că, în baza PAC revizuite, ar 
trebui să se acorde atenție noilor 
instrumente pentru a lua în considerare 
potențialul agriculturii în combaterea 
schimbărilor climatice, care este în 
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climatice; continuare dificil de cuantificat și a cărui 
includere ar putea dăuna integrității 
sistemului de schimb de credite de carbon;

Or. fr

Amendamentul 70
Riikka Manner, Hannu Takkula

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă faptul că obiectivele UE privind 
biodiversitatea nu sunt încă atinse și 
anticipează că PAC va acționa ca și 
catalizator pentru eforturile care vizează 
îndeplinirea acestor obiective;

8. regretă faptul că obiectivele UE privind 
biodiversitatea nu sunt încă atinse și 
anticipează că PAC va contribui la
eforturile care vizează îndeplinirea acestor 
obiective;

Or. en

Amendamentul 71
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă faptul că obiectivele UE privind 
biodiversitatea nu sunt încă atinse și 
anticipează că PAC va acționa ca și 
catalizator pentru eforturile care vizează 
îndeplinirea acestor obiective;

8. regretă faptul că obiectivele UE privind 
biodiversitatea nu sunt încă atinse și 
anticipează că PAC va fi inclusă în 
eforturile care vizează îndeplinirea 
obiectivelor privind biodiversitatea, 
stabilite în Protocolul de la Nagoya;

Or. en
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Amendamentul 72
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă faptul că obiectivele UE privind 
biodiversitatea nu sunt încă atinse și 
anticipează că PAC va acționa ca și 
catalizator pentru eforturile care vizează 
îndeplinirea acestor obiective;

8. subliniază faptul că UE trebuie să 
depună în continuare eforturi 
semnificative în domeniul biodiversității;
subliniază, în această privință, faptul că o 
abordare, pe baza cooperării, a 
conservării naturii reprezintă o măsură 
eficientă în acest scop;

Or. de

Amendamentul 73
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită ca noua PAC să includă o 
nouă măsură de restaurare a habitatelor 
favorabile polenizatorilor și să 
recompenseze agricultorii și proprietarii 
de terenuri pentru protejarea și 
conservarea biodiversității agriculturii; 
constată că indicatorul privind păsările 
din zonele agricole, indicatorul privind 
fluturii și indicatorul privind zonele 
agricole cu valoare naturală importantă 
ar trebui monitorizați la nivel regional și 
național;

Or. en
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Amendamentul 74
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța explorării 
tuturor posibilităților de cooperare între 
statele membre, care implică toate părțile 
interesate și au drept scop protecția 
solului;

Or. el

Amendamentul 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că Uniunea 
Europeană ar trebui să se gândească 
serios la avantajele pe care le-ar putea 
genera folosirea organismelor modificate 
genetic pentru asigurarea aprovizionării 
cu alimente, pentru controlarea 
dăunătorilor în sectorul agricol și 
reducerea nivelului de utilizare a 
produselor fitosanitare;

Or. es

Amendamentul 76
Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că utilizarea 
îngrășămintelor artificiale are multe 
efecte negative la adresa mediului, în 
primul rând în ceea ce privește conținutul 
de nitrogen al acestora, dar și poluarea cu 
fosfor și cadmiu; prin urmare, consideră 
că un impozit minim european aplicat 
îngrășămintelor comerciale este necesar 
pentru reducerea eutrofizării, fiind, de 
asemenea, important să se găsească 
metode ecociclice de reintroducere a 
nutrienților în sol; solicită Comisei să 
analizeze posibilitatea introducerii unui 
impozit minim pentru îngrășămintele 
comerciale;

Or. sv

Amendamentul 77
Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază faptul că majoritatea 
europenilor se opun utilizării OMG în 
agricultură și alimente; prin urmare, 
solicită Comisiei să analizeze posibilitatea 
respingerii finanțării acordate 
întreprinderilor agricole care utilizează 
OMG;

eliminat

[Există deja o legislație 
(Directiva 2001/18) cu privire la 
diseminarea OMG-urilor în mediul 
înconjurător. Această legislație ia în 
considerare evaluarea riscurilor și 
gestionarea procesului de modificare 
genetică. Pragul de etichetare este, de 
asemenea, inclus pentru a asigura 
libertatea de alegere a consumatorilor.
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Or. en

Amendamentul 78
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază faptul că majoritatea 
europenilor se opun utilizării OMG în 
agricultură și alimente; prin urmare, 
solicită Comisiei să analizeze posibilitatea 
respingerii finanțării acordate 
întreprinderilor agricole care utilizează 
OMG;

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază faptul că majoritatea 
europenilor se opun utilizării OMG în 
agricultură și alimente; prin urmare, 
solicită Comisiei să analizeze posibilitatea 
respingerii finanțării acordate 
întreprinderilor agricole care utilizează 
OMG;

eliminat

Or. de

Amendamentul 80
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază faptul că majoritatea 
europenilor se opun utilizării OMG în 
agricultură și alimente; prin urmare, 
solicită Comisiei să analizeze posibilitatea 
respingerii finanțării acordate 
întreprinderilor agricole care utilizează 
OMG;

eliminat

Or. en

Amendamentul 81
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază faptul că majoritatea 
europenilor se opun utilizării OMG în 
agricultură și alimente; prin urmare, 
solicită Comisiei să analizeze posibilitatea 
respingerii finanțării acordate 
întreprinderilor agricole care utilizează 
OMG;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 82
Christa Klaß, Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază faptul că majoritatea 
europenilor se opun utilizării OMG în 
agricultură și alimente; prin urmare, 
solicită Comisiei să analizeze posibilitatea 
respingerii finanțării acordate 

9. subliniază faptul că majoritatea 
europenilor se opun în prezent utilizării 
OMG în agricultură și alimente; subliniază 
faptul că trebuie găsită o abordare 
uniformă la nivelul UE;
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întreprinderilor agricole care utilizează 
OMG;

Or. de

Amendamentul 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază faptul că majoritatea 
europenilor se opun utilizării OMG în 
agricultură și alimente; prin urmare, 
solicită Comisiei să analizeze posibilitatea 
respingerii finanțării acordate
întreprinderilor agricole care utilizează 
OMG;

9. consideră că orice decizie privind 
autorizarea organismelor modificate 
genetic (OMG) și accesul la finanțarea 
acordată întreprinderilor agricole care 
utilizează OMG ar trebui să ia forma unei 
perspective științifice și să fie conformă
tratatelor;

Or. es

Amendamentul 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază importanța celui de-al 
doilea pilon având în vedere lucrările de 
îmbunătățire a mediului, de modernizare 
și ameliorare structurală; solicită 
elaborarea mai exactă a măsurilor din 
pilonul al doilea pentru a putea crește 
gradul de eficiență a măsurilor de creștere 
economică, de ocupare a forței de muncă 
și a măsurilor climatice în avantajul 
zonelor rurale;

Or. en
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Amendamentul 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 9c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. subliniază faptul că investițiile în 
tehnicile inovatoare, precum și proiectele 
de cercetare și de dezvoltare aplicate 
exploatațiilor sunt esențiale pentru 
îmbunătățirea competitivității și 
sustenabilității PAC; 

Or. en

Amendamentul 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază faptul că sectorul agricol 
este numai unul dintre sectoarele care 
contribuie la dezvoltarea economică a 
zonelor rurale; solicită, prin urmare, o 
utilizare mai amplă a fondurilor destinate 
agriculturii, pentru a combate sărăcia în
zonele rurale; subliniază faptul că și 
natura poate stimula dezvoltarea 
economică, de exemplu prin turism;

Or. en

Amendamentul 87
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9a. solicită ca noua PAC să promoveze 
conservarea diversității genetice, să 
respecte Directiva 98/58/CE privind 
bunăstarea animalelor și să evite 
finanțarea producției de alimente din 
animale clonate, din puii sau descendenții 
acestora;

Or. en

Amendamentul 88
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. solicită Comisiei și statelor membre să 
asigure că noua PAC respectă drepturile 
agricultorilor și alte obligații în temeiul 
Tratatului internațional privind resursele 
fitogenetice pentru alimentație și 
agricultură; solicită măsuri specifice 
pentru descurajarea utilizării semințelor 
nereproductibile și pentru promovarea 
conservării in situ și în exploatație a 
materialelor genetice, a accesului liber la 
băncile locale de semințe și a utilizării 
semințelor locale;

Or. en

Amendamentul 89
Riikka Manner, Hannu Takkula

Proiect de aviz
Punctul 10



PE460.983v01-00 46/55 AM\861637RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

10. încurajează derularea unui număr mai 
mare de proiecte finanțate de UE, în cadrul 
cărora agricultorii și cercetătorii să poată 
colabora pentru a găsi modalități 
inovatoare de a cultiva terenurile într-un 
mod durabil din punct de vedere al 
mediului;

10. încurajează derularea unui număr mai 
mare de proiecte finanțate de UE, în cadrul 
cărora agricultorii și cercetătorii să poată 
colabora pentru a găsi modalități 
inovatoare, în contextul activităților 
întregului lanț alimentar, de a cultiva 
terenurile într-un mod durabil din punct de 
vedere al mediului;

Or. en

Amendamentul 90
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. încurajează derularea unui număr mai 
mare de proiecte finanțate de UE, în cadrul 
cărora agricultorii și cercetătorii să poată 
colabora pentru a găsi modalități 
inovatoare de a cultiva terenurile într-un 
mod durabil din punct de vedere al 
mediului;

10. încurajează derularea unui număr mai 
mare de proiecte finanțate de UE, în cadrul 
cărora agricultorii și cercetătorii să poată 
colabora pentru a găsi modalități 
inovatoare de a cultiva terenurile într-un 
mod durabil din punct de vedere al 
mediului și solicită o mai mare utilizare a 
tehnologiei agricole, inclusiv a 
tehnologiei de comunicații prin satelit, 
pentru a asigura beneficii pentru mediu și 
a facilita reducerea nivelului de folosire a 
pesticidelor și a îngrășămintelor;

Or. en

Amendamentul 91
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Proiect de aviz
Punctul 10
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Proiectul de aviz Amendamentul

10. încurajează derularea unui număr mai 
mare de proiecte finanțate de UE, în cadrul 
cărora agricultorii și cercetătorii să poată 
colabora pentru a găsi modalități 
inovatoare de a cultiva terenurile într-un 
mod durabil din punct de vedere al 
mediului;

10. încurajează derularea unui număr mai 
mare de proiecte finanțate și coordonate de 
UE, în cadrul cărora agricultorii și 
cercetătorii să poată colabora pentru a găsi 
modalități inovatoare de a asigura un 
sector agricol competitiv și, în același 
timp, durabil;

Or. de

Amendamentul 92
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. încurajează derularea unui număr mai 
mare de proiecte finanțate de UE, în cadrul 
cărora agricultorii și cercetătorii să poată 
colabora pentru a găsi modalități 
inovatoare de a cultiva terenurile într-un 
mod durabil din punct de vedere al 
mediului;

10. încurajează derularea unui număr mai 
mare de proiecte finanțate de UE, în cadrul 
cărora agricultorii și cercetătorii să poată 
colabora pentru a restabili practicile 
agricole tradiționale și a găsi modalități 
inovatoare de a cultiva terenurile într-un 
mod durabil din punct de vedere al 
mediului;

Or. en

Amendamentul 93
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. încurajează derularea unui număr mai 
mare de proiecte finanțate de UE, în cadrul 
cărora agricultorii și cercetătorii să poată 
colabora pentru a găsi modalități 
inovatoare de a cultiva terenurile într-un 

10. subliniază faptul că nevoia de inovare 
este extrem de importantă și că investițiile 
ar trebui canalizate către creșterea 
performanței economice și ecologice;
încurajează derularea unui număr mai mare 
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mod durabil din punct de vedere al 
mediului;

de proiecte finanțate de UE, în cadrul 
cărora agricultorii și cercetătorii să poată 
colabora pentru a găsi modalități 
inovatoare de a cultiva terenurile într-un 
mod durabil din punct de vedere al 
mediului;

Or. en

Amendamentul 94
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că o PAC revizuită ar 
trebui să anuleze sprijinul pentru toate 
produsele care nu sunt sustenabile din 
punctul de vedere al mediului și/sau au 
un efect negativ asupra agricultorilor din 
țările sărace în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 95
Sandrine Bélier, Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că o schemă simplă și 
specifică de sprijin pentru exploatațiile de 
mici dimensiuni ar trebui să înlocuiască 
regimul actual în vederea consolidării 
competitivității acestora și a recunoașterii 
contribuției acestora la vitalitatea zonelor 
rurale și la protecția mediului;

Or. en
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Amendamentul 96
Sandrine Bélier, Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. consideră că metodele actuale foarte 
intensive de producție animală au adesea 
o influență negativă asupra sănătății și 
bunăstării animalelor, ceea ce poate avea 
un impact advers asupra sănătății publice 
și a siguranței alimentare; prin urmare, 
solicită ca PAC să promoveze metode de 
creștere a animalelor care respectă 
mediul, precum și sănătatea și bunăstarea 
animală;

Or. en

Amendamentul 97
Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. susține faptul că introducerea 
ecocondiționalității în PAC, prin 
reformele anterioare, este un instrument 
util pentru obținerea sustenabilității și că 
plățile din cadrul PAC nu pot fi justificate 
fără aceasta, din cauza cererilor societății 
de alimente sănătoase, a agriculturii și a 
mediului; dar solicită Comisiei să asigure 
eficiența ecologică a ecocondiționalității, 
astfel încât aceasta să devină scenariul de 
referință pentru sustenabilitate;

Or. en
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Amendamentul 98
Karin Kadenbach, Satu Hassi, Sandrine Bélier

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. dorește să sublinieze rolul special 
jucat de agricultura ecologică, care, 
potrivit studiilor, contribuie în mod 
semnificativ la protejarea climei la nivelul 
metodelor agricole convenționale și 
solicită ca agricultura ecologică să ocupe 
un loc central în cadrul PAC pentru 
anul 2020;

Or. de

Amendamentul 99
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 10b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. îndeamnă Comisia să consolideze în 
continuare sistemul actual de consiliere în 
vederea susținerii agricultorilor în ceea ce 
privește punerea în aplicare a măsurilor 
de ecologizare și formarea referitoare la 
practicile agroecologice;

Or. en

Amendamentul 100
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază nevoia de a include în 
PAC considerații privind eficiența 
utilizării resurselor prin sprijinul acordat 
pentru reprocesarea deșeurilor agricole 
organice în vederea fertilizării solului, 
precum și pentru prevenirea împrăștierii 
deșeurilor plastice agricole;

Or. en

Amendamentul 101
Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10d. este preocupat de situația ecologică a 
organismelor europene în domeniul apei 
care drenează zonele agricole, unde este 
evident că nu sunt respectate criteriile de 
bază privind sustenabilitatea – de 
exemplu, Marea Baltică este una dintre 
cele mai poluate mări din lume; constată 
faptul că agricultura este cea mai mare 
sursă de elemente nutritive care cauzează 
eutrofizarea Mării Baltice;

Or. en

Amendamentul 102
Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10e (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10e. este convins că reforma PAC trebuie 
să asigure o reglementare mai eficientă a 
cantităților de elemente nutritive în 
masele de apă și să permită reabilitarea 
ecosistemelor maritime și de coastă; prin 
urmare, consideră că reducerea poluării 
apei din surse agricole ar trebui adăugată 
ca unul dintre obiectivele-cheie ale PAC, 
menținând, astfel, sănătatea râurilor, a 
lacurilor, a mărilor și a apelor subterane 
din toată Europa;

Or. en

Amendamentul 103
Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10f. consideră că PAC ar trebui să fie 
evaluată, în general, din punctul de 
vedere al mediului și, în urma acestei 
evaluări, aspectele-cheie care trebuie 
schimbate pentru a proteja masele de apă 
să poată fi determinate, inclusiv rolul 
surplusului de fosfor care declanșează 
eutrofizarea și cauzează creșterea 
gradului de susceptibilitate la eutrofizare 
în ecosistemele acvatice, cum ar fi Marea 
Baltică;

Or. en

Amendamentul 104
Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 10g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10g. recomandă punerea eficientă în 
aplicare a planurilor de acțiune prevăzute 
în Directiva-cadru privind apa, în vederea 
obținerii unor abordări locale, teritoriale 
și regionale cu privire la gestiunea 
eficientă a apei și protecția bazinelor 
hidrografice; consideră că este utilă 
integrarea Directivei-cadru privind apa în 
ecocondiționalitate și constată faptul că 
aceasta este consecventă cu abordarea 
teritorială privind dezvoltarea rurală, 
recomandată în comunicarea Comisiei;

Or. en

Amendamentul 105
Satu Hassi în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10h. constată faptul că Comisia ar trebui 
să ia în considerare contribuția la 
integrarea celor mai bune practici în 
procesul de prevenire a poluării agricole 
(de exemplu, recomandări ale HELCOM).

Or. en

Amendamentul 106
Theodoros Skylakakis

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază importanța politicilor 
menite să încurajeze cooperarea 
transfrontalieră dintre statele membre și 
țările terțe, vizând adoptarea de practici 
care să protejeze mediul și să asigure 
sustenabilitatea resurselor naturale în 
cazul în care activitățile agricole, în 
special folosirea apei, au implicații 
transfrontaliere;

Or. el

Amendamentul 107
Elena Oana Antonescu

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. consideră că impactul climatic al
agriculturii poate fi atenuat prin 
îmbunătățirea educației și a formării 
agricultorilor în direcția unei mai bune 
utilizări a inovațiilor care rezultă din 
cercetare și dezvoltare; încurajează buna 
pregătire a agricultorilor pentru a 
răspunde provocărilor legate de energie 
prin dezvoltarea unor forme de energie 
verde sub formă de biomasă, biodeșeuri, 
biogaz, biocombustibili și energie eoliană, 
solară și hidroenergie la scară redusă, 
care vor genera noi locuri de muncă;

Or. ro

Amendamentul 108
Jo Leinen

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)



AM\861637RO.doc 55/55 PE460.983v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază importanța mecanismelor 
de control în vederea asigurării faptului 
că produsele sunt sigure din punctul de 
vedere al sănătății, ceea ce permite 
verificarea trasabilității și a siguranței, 
precum și verificarea utilizării produselor 
interzise în UE, aceleași cerințe 
aplicându-se atât produselor comunitare, 
cât și celor importate din țări terțe;

Or. de

Amendamentul 109
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 10c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. subliniază importanța programelor 
de formare a agricultorilor în vederea 
folosirii de metode agricole sustenabile 
mai ecologice, și încurajează Comisia să 
asigure că astfel de programe sunt 
finanțate din pilonul al doilea al noii 
PAC;

Or. en


