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Amendamentul 1
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să respecte cu strictețe 
mandatul său de negociere în cadrul OMC, 
care stabilește ca limită a acțiunilor sale 
reforma PAC deja definitivată, cu condiția 
obținerii unor concesii echivalente din 
partea partenerilor săi comerciali; 
reamintește angajamentul UE de a elimina 
subvențiile la export cu condiția strictă ca
partenerii comerciali să facă același lucru 
în privința acestor subvenții, precum și în 
ceea ce privește măsurile prevăzute pentru 
export cu efect echivalent;

1. invită Comisia să respecte cu strictețe 
mandatul său de negociere în cadrul OMC, 
care stabilește ca limită a acțiunilor sale 
reforma PAC deja definitivată, cu condiția 
obținerii unor concesii echivalente din 
partea partenerilor săi comerciali; 
reamintește angajamentul UE de a elimina 
subvențiile la export și invită UE să pună 
în aplicare acest angajament, indiferent 
de decizia partenerilor săi comerciali de a 
face sau nu același lucru;

Or. en

Amendamentul 2
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să respecte cu strictețe 
mandatul său de negociere în cadrul OMC, 
care stabilește ca limită a acțiunilor sale 
reforma PAC deja definitivată, cu condiția 
obținerii unor concesii echivalente din 
partea partenerilor săi comerciali; 
reamintește angajamentul UE de a 
elimina subvențiile la export cu condiția 
strictă ca partenerii comerciali să facă 
același lucru în privința acestor subvenții, 
precum și în ceea ce privește măsurile 
prevăzute pentru export cu efect 

1. invită Comisia să respecte cu strictețe 
mandatul său de negociere în cadrul OMC, 
care stabilește ca limită a acțiunilor sale 
reforma PAC deja definitivată, cu condiția 
obținerii unor concesii echivalente din 
partea partenerilor săi comerciali;
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echivalent;

Or. sv

Amendamentul 3
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește importanța potențială a 
agriculturii în contextul eradicării 
sărăciei și al îndeplinirii ODM în țările în 
curs de dezvoltare și în țările slab 
dezvoltate; subliniază faptul că acest 
potențial poate fi utilizat pe deplin doar cu 
respectarea principiului sprijinirii 
suveranității alimentare și a securității 
alimentare, a celor mai înalte standarde 
în materie de mediu, sănătate și 
siguranță, precum și prin protejarea și 
dezvoltarea unei agriculturi naționale 
sustenabile în interesul micilor fermieri și 
producători; îndeamnă, astfel, Comisia să 
revizuiască în mod fundamental politica 
agricolă, acordând o atenție specială 
subvențiilor la export și distribuirii 
asimetrice a subvențiilor agricole în UE 
în favoarea exploatațiilor agricole de mari 
dimensiuni;  

Or. en

Amendamentul 4
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că negocierile privind 
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liberalizarea comerțului cu produse 
agricole din cadrul Agendei de dezvoltare 
de la Doha (ADD) a OMC sunt un eșec și 
reprezintă unul dintre motivele principale 
ale impasului prelungit în care se află 
ADD; invită Comisia să înainteze o 
propunere membrilor OMC referitoare la 
elaborarea unui nou cadru pentru 
negocierea comerțului cu produse 
agricole și la condițiile privind eliminarea 
acestui capitol din ADD; 

Or. en

Amendamentul 5
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește faptul că reforma PAC din 
2003 și „controlul sănătății” din 2008 au 
demonstrat seriozitatea angajamentelor 
UE privind reforma, anticipând rezultatele 
posibile ale Rundei de la Doha, în timp ce 
concesiile echivalente nu au fost încă 
oferite de către partenerii comerciali ai 
UE;

2. reamintește faptul că reforma PAC din 
2003 și „controlul sănătății” din 2008 au 
fost în mare măsură justificate, anticipând 
rezultatele posibile ale Rundei de la Doha 
care, în lumina eșecului acestei runde, nu 
mai pot fi acceptate drept justificare și ar 
trebui rectificate în funcție de nevoile 
generate de un viitor agricol sustenabil în 
cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 6
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută acordul privind comerțul cu 
banane, care pune capăt la douăzeci de 

eliminat
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ani de dispute în cadrul OMC și constituie 
un pas important către consolidarea unui 
sistem comercial multilateral reglementat; 
constată că acordul privind comerțul cu 
banane contribuie în mod decisiv la 
rezolvarea problemelor legate de 
produsele tropicale și preferințele din 
cadrul negocierilor OMC; consideră că 
acest acord consolidează poziția UE 
privind agricultura în Runda de la Doha; 
invită UE să exploateze acest progres 
important pentru a contribui la avansarea 
negocierilor OMC;

Or. en

Amendamentul 7
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută acordul privind comerțul cu 
banane, care pune capăt la douăzeci de 
ani de dispute în cadrul OMC și constituie 
un pas important către consolidarea unui 
sistem comercial multilateral reglementat; 
constată că acordul privind comerțul cu 
banane contribuie în mod decisiv la 
rezolvarea problemelor legate de 
produsele tropicale și preferințele din 
cadrul negocierilor OMC; consideră că 
acest acord consolidează poziția UE 
privind agricultura în Runda de la Doha; 
invită UE să exploateze acest progres 
important pentru a contribui la avansarea 
negocierilor OMC;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 8
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută acordul privind comerțul cu 
banane, care pune capăt la douăzeci de ani 
de dispute în cadrul OMC și constituie un 
pas important către consolidarea unui 
sistem comercial multilateral reglementat;
constată că acordul privind comerțul cu 
banane contribuie în mod decisiv la 
rezolvarea problemelor legate de 
produsele tropicale și preferințele din 
cadrul negocierilor OMC; consideră că 
acest acord consolidează poziția UE 
privind agricultura în Runda de la Doha; 
invită UE să exploateze acest progres 
important pentru a contribui la avansarea 
negocierilor OMC;

3. ia act de acordul privind comerțul cu 
banane, care pune capăt la douăzeci de ani 
de dispute în cadrul OMC; regretă faptul 
că acest acord penalizează sectorul 
agricol din UE, care a fost deja subminat, 
în special în ceea ce privește regiunile cele 
mai îndepărtate; solicită acordarea de 
compensații proporționale cu 
angajamentul producătorilor din UE de a 
furniza produse de calitate care 
îndeplinesc standarde sociale și de mediu 
stricte;

Or. fr

Amendamentul 9
Gianluca Susta

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută acordul privind comerțul cu 
banane, care pune capăt la douăzeci de 
ani de dispute în cadrul OMC și constituie 
un pas important către consolidarea unui 
sistem comercial multilateral reglementat; 
constată că acordul privind comerțul cu 
banane contribuie în mod decisiv la 
rezolvarea problemelor legate de 
produsele tropicale și preferințele din 
cadrul negocierilor OMC; consideră că 
acest acord consolidează poziția UE 
privind agricultura în Runda de la Doha; 

3. ia act de acordul privind comerțul cu 
banane și salută încheierea uneia dintre 
cele mai complexe din punct de vedere 
tehnic, sensibile din punct de vedere 
politic și importante dispute comerciale 
aduse în fața OMC; acordul încheiat 
constituie un pas către consolidarea unui 
sistem comercial multilateral reglementat,
chiar dacă nu reconciliază pe deplin 
interesele legitime ale părților; 



PE452.784v01-00 8/23 AM\839149RO.doc

RO

invită UE să exploateze acest progres 
important pentru a contribui la avansarea 
negocierilor OMC;

Or. it

Amendamentul 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută acordul privind comerțul cu 
banane, care pune capăt la douăzeci de ani 
de dispute în cadrul OMC și constituie un 
pas important către consolidarea unui 
sistem comercial multilateral reglementat;
constată că acordul privind comerțul cu 
banane contribuie în mod decisiv la 
rezolvarea problemelor legate de produsele 
tropicale și preferințele din cadrul 
negocierilor OMC; consideră că acest 
acord consolidează poziția UE privind 
agricultura în Runda de la Doha; invită 
UE să exploateze acest progres important 
pentru a contribui la avansarea 
negocierilor OMC;

3.   salută faptul că acordul privind 
comerțul cu banane pune capăt la douăzeci 
de ani de dispute în cadrul OMC și 
constituie un pas important către 
consolidarea unui sistem comercial 
multilateral reglementat, putând totodată 
contribui în mod decisiv la rezolvarea 
problemelor legate de produsele tropicale 
și preferințele din cadrul negocierilor 
OMC; consideră că interesele 
producătorilor comunitari și ale 
partenerilor lor din țările ACP trebuie 
luate în considerare, în special în cadrul 
următoarelor negocieri comerciale, astfel 
încât acest sector, care este sursa a 
numeroase locuri de muncă, să nu fie 
afectat;

Or. es

Amendamentul 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Proiect de aviz
Punctul 3 



AM\839149RO.doc 9/23 PE452.784v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută acordul privind comerțul cu 
banane, care pune capăt la douăzeci de ani 
de dispute în cadrul OMC și constituie un 
pas important către consolidarea unui 
sistem comercial multilateral reglementat; 
constată că acordul privind comerțul cu 
banane contribuie în mod decisiv la 
rezolvarea problemelor legate de produsele 
tropicale și preferințele din cadrul 
negocierilor OMC; consideră că acest 
acord consolidează poziția UE privind 
agricultura în Runda de la Doha; invită 
UE să exploateze acest progres important 
pentru a contribui la avansarea 
negocierilor OMC;

3. salută acordul privind comerțul cu 
banane, care pune capăt la douăzeci de ani 
de dispute în cadrul OMC și constituie un 
pas important către consolidarea unui 
sistem comercial multilateral reglementat; 
constată că acordul privind comerțul cu 
banane contribuie în mod decisiv la 
rezolvarea problemelor legate de produsele 
tropicale și preferințele din cadrul 
negocierilor OMC; consideră, cu toate 
acestea, că interesele producătorilor 
comunitari și ale partenerilor lor din 
țările ACP ar trebui luate în considerare 
în cadrul următoarelor negocieri 
comerciale, astfel încât aceste sectoare, 
care oferă numeroase locuri de muncă, să 
nu fie afectate;

Or. fr

Amendamentul 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută acordul privind comerțul cu 
banane, care pune capăt la douăzeci de ani 
de dispute în cadrul OMC și constituie un 
pas important către consolidarea unui 
sistem comercial multilateral reglementat; 
constată că acordul privind comerțul cu 
banane contribuie în mod decisiv la 
rezolvarea problemelor legate de produsele 
tropicale și preferințele din cadrul 
negocierilor OMC; consideră că acest 
acord consolidează poziția UE privind 
agricultura în Runda de la Doha; invită UE 
să exploateze acest progres important 
pentru a contribui la avansarea negocierilor 
OMC;

3. salută acordul privind comerțul cu 
banane, care pune capăt la douăzeci de ani 
de dispute în cadrul OMC și constituie un 
pas important către consolidarea unui 
sistem comercial multilateral reglementat; 
constată că acordul privind comerțul cu 
banane contribuie în mod decisiv la 
rezolvarea problemelor legate de produsele 
tropicale și preferințele din cadrul 
negocierilor OMC; consideră că interesele 
regiunilor celor mai îndepărtate ar trebui 
luate în considerare în cadrul viitoarelor 
negocieri similare;
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Or. en

Amendamentul 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. ia act de inițiativele din sectorul 
zahărului, care și-a sporit 
competitivitatea, îmbunătățindu-și 
totodată sustenabilitatea în materie de 
mediu și contribuind la agenda pentru 
dezvoltare a UE prin preferințele acordate 
țărilor ACP și țărilor slab dezvoltate; 

Or. en

Amendamentul 14
Laima Liucija Andrikienė

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că toate acordurile 
comerciale internaționale sunt puse în 
aplicare în regiunile cele mai îndepărtate, 
care sunt parte integrală din teritoriul 
UE; subliniază faptul că economiile 
fragile ale acestor regiuni sunt bazate pe 
agricultură și că producția acestora este 
identică cu cea a partenerilor din America 
Latină, fiind astfel pusă în pericol de 
taxele vamale mai scăzute; reamintește 
faptul că articolul 349 din Tratatul de la 
Lisabona permite adaptarea politicilor 
comunitare în funcție de realitățile 
geografice și economice ale acestor 
regiuni; solicită, astfel, Comisiei să țină 
seama de constrângerile specifice ale 
regiunilor celor mai îndepărtate în cadrul 
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negocierilor sale, astfel încât dezvoltarea 
acestora să nu fie subminată;

Or. en

Amendamentul 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că regiunile cele mai 
îndepărtate sunt parte integrală din 
teritoriul UE și că toate acordurile 
comerciale internaționale li se aplică; 
subliniază faptul că economiile fragile ale 
acestor regiuni sunt bazate în principal pe 
agricultură și că producția acestora 
acoperă domenii de producție similare în 
special cu cele ale partenerilor din 
America Latină, fiind astfel pusă în 
pericol de taxele vamale mai scăzute; 
reamintește faptul că articolul 349 din 
Tratatul privind Funcționarea Uniunii 
Europene permite modificarea politicilor 
comunitare în funcție de realitățile 
geografice și economice ale acestor 
regiuni; solicită, astfel, Comisiei să țină 
seama de constrângerile specifice ale 
regiunilor celor mai îndepărtate în cadrul 
negocierilor sale, astfel încât dezvoltarea 
acestora să nu fie subminată;

Or. fr

Amendamentul 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că regiunile cele mai 
îndepărtate sunt parte integrală din 
teritoriul Uniunii Europene și trebuie să 
fie pe deplin acoperite prin acordurile 
comerciale; subliniază importanța 
sectorului agricol în economiile acestora, 
fiind în concurență cu produse similare 
ale producătorilor din America Latină, 
care beneficiază de reducerea taxelor 
vamale; subliniază că articolul 349 din 
TFUE permite adaptarea politicilor 
comunitare pentru a veni în întâmpinarea 
realităților geografice și economice ale 
acestor regiuni; solicită Comisiei să țină 
seama de interesele specifice ale 
regiunilor celor mai îndepărtate în cadrul 
negocierilor, astfel încât dezvoltarea 
acestor regiuni să nu fie afectată;

Or. es

Amendamentul 17
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită Comisia să își respecte 
angajamentele în numele sectorului 
zahărului din UE și să pună capăt 
concesiilor sistematice acordate zahărului
în negocierile comerciale bilaterale și 
multilaterale;

Or. fr



AM\839149RO.doc 13/23 PE452.784v01-00

RO

Amendamentul 18
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să continue să solicite 
OMC, în cadrul priorităților sale majore, 
o protecție mai eficace a indicațiilor 
geografice (IG) prin extinderea nivelului 
mai ridicat de protecție disponibil în 
prezent pentru vinuri și spirtoase (articolul 
23 din Acordul TRIPS) la toate IG, precum 
și prin instituirea unui sistem de notificare 
și înregistrare a indicațiilor geografice;

4. invită Comisia să continue să solicite 
OMC, în vederea protejării intereselor 
consumatorilor, prin oferirea 
consumatorilor de informații de încredere 
și relevante privind produsele, o protecție 
mai eficace a indicațiilor geografice (IG) 
prin extinderea nivelului mai ridicat de 
protecție disponibil în prezent pentru vinuri 
și spirtoase (articolul 23 din Acordul 
TRIPS) la toate IG, precum și prin 
instituirea unui sistem de notificare și 
înregistrare a indicațiilor geografice;

Or. en

Amendamentul 19
Gianluca Susta

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să mențină o poziție 
fermă în ceea ce privește includerea IG în 
sfera de aplicare a Acordului comercial de 
combatere a contrafacerii și în cadrul 
negocierilor comerciale bilaterale;

5. invită Comisia să mențină o poziție și 
mai fermă în ceea ce privește includerea IG 
în sfera de aplicare a Acordului comercial 
de combatere a contrafacerii și în cadrul 
negocierilor comerciale bilaterale;

Or. it

Amendamentul 20
Cristiana Muscardini

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că acordurile comerciale 
bilaterale pot complementa în mod util 
procesele multilaterale prin înregistrarea 
unor progrese privind chestiuni specifice, 
cum ar fi indicațiile geografice și normele 
sociale și de mediu; subliniază importanța 
unei abordări coerente a acestor chestiuni 
în diversele acorduri bilaterale;

6. consideră că acordurile comerciale 
bilaterale pot complementa în mod util 
procesele multilaterale prin respectarea 
condițiilor echitabile de muncă, a 
normelor comune de mediu și a 
standardelor de siguranță alimentară 
aflate deja în vigoare în Uniunea 
Europeană și pot evita favorizarea în 
exclusivitate a programelor de dezvoltare 
sustenabilă; îndeamnă Comisia să ia pe 
deplin în considerare interesele agricole 
defensive și ofensive în contextul 
negocierilor multilaterale și bilaterale, 
garantând interacțiunea totală dintre un 
sistem de taxe vamale protecționiste și 
sprijinirea corespunzătoare a pieței 
interne, capabilă să reducă delocalizarea 
producătorilor și să garanteze faptul că 
producția este în conformitate cu cerințele 
și structura teritoriului de proveniență;  

Or. it

Amendamentul 21
Robert Sturdy

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că acordurile comerciale 
bilaterale pot complementa în mod util 
procesele multilaterale prin înregistrarea 
unor progrese privind chestiuni specifice, 
cum ar fi indicațiile geografice și normele 
sociale și de mediu; subliniază importanța 
unei abordări coerente a acestor chestiuni 
în diversele acorduri bilaterale;

6. reamintește că UE are interese ofensive 
substanțiale în agricultură, în special în 
privința produselor procesate de înaltă 
calitate; consideră că acordurile 
comerciale bilaterale cu partenerii 
comerciali importanți pot promova cu 
succes interesele la export ale industriei 
agro-alimentare a UE, oferind beneficii 
economice substanțiale; de asemenea, 
acordurile comerciale bilaterale pot 
complementa procesele multilaterale prin 
sprijinirea UE în înregistrarea unor
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progrese importante și necesare privind 
chestiuni specifice, cum ar fi indicațiile 
geografice și normele sociale și de mediu; 
subliniază importanța unei abordări 
coerente a acestor chestiuni în diversele 
acorduri bilaterale;

Or. en

Amendamentul 22
Gianluca Susta

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că acordurile comerciale 
bilaterale pot complementa în mod util
procesele multilaterale prin înregistrarea 
unor progrese privind chestiuni specifice, 
cum ar fi indicațiile geografice și normele 
sociale și de mediu; subliniază importanța 
unei abordări coerente a acestor chestiuni 
în diversele acorduri bilaterale;

6. consideră că încheierea negocierilor 
multilaterale reprezintă o prioritate a UE;
consideră că acordurile comerciale 
bilaterale pot complementa procesele 
multilaterale prin înregistrarea unor 
progrese privind chestiuni specifice, cum 
ar fi indicațiile geografice și normele 
sociale și de mediu; subliniază importanța 
unei abordări coerente a acestor chestiuni 
în diversele acorduri bilaterale;

Or. it

Amendamentul 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. susține reluarea negocierilor privind 
Acordul de asociere UE-Mercosur - dat 
fiind că un acord de asociere de acest fel, 
care este de maximă importanță și 
afectează 700 de milioane de persoane, ar 
constitui, dacă este încheiat rapid, cel mai 
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ambițios acord biregional din lume - și 
subliniază, prin urmare, faptul că 
Parlamentul European ar trebui să fie 
implicat îndeaproape în toate etapele 
negocierilor; este conștient de faptul că 
aspectele agricole se vor număra, 
probabil, printre subiectele cele mai 
sensibile din cadrul negocierilor; 
subliniază că trebuie să se obțină un 
rezultat echilibrat pentru ambele părți 
prin garantarea faptului că negocierile țin 
pe deplin seama de provocările sociale și 
de mediu;

Or. en

Amendamentul 24
Robert Sturdy

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că, în cadrul 
negocierilor OMC și a altor acorduri 
comerciale internaționale, Comisia 
trebuie să încerce să ofere asigurări că 
produsele agricole importate respectă 
aceleași cerințe și standarde în materie de 
securitate alimentară, bunăstarea 
animalelor și protecția mediului care sunt 
impuse și în cazul produsele agricole 
produse în UE;

7. subliniază faptul că toate produsele 
comercializate în UE, interne sau 
importate, trebuie să respecte în 
continuare aceleași cerințe stringente în 
materie de siguranță alimentară; în ceea 
ce privește standardele privind bunăstarea 
animalelor și mediul, solicită Comisiei să 
facă toate eforturile pentru a promova 
înțelegerea reciprocă cu țările terțe în 
care standardele depășesc recomandările 
internaționale, precum și să includă 
dispoziții pentru adoptarea și punerea în 
aplicare a standardelor internaționale în 
acordurile sale comerciale bilaterale;

Or. en



AM\839149RO.doc 17/23 PE452.784v01-00

RO

Amendamentul 25
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că, în cadrul 
negocierilor OMC și a altor acorduri 
comerciale internaționale, Comisia trebuie 
să încerce să ofere asigurări că produsele
agricole importate respectă aceleași cerințe 
și standarde în materie de securitate 
alimentară, bunăstarea animalelor și 
protecția mediului care sunt impuse și în 
cazul produsele agricole produse în UE;

7. subliniază faptul că, în cadrul 
negocierilor OMC și a altor acorduri 
comerciale internaționale, Comisia trebuie 
să încerce să ofere asigurări că singurele 
produse agricole care pot fi importate sunt 
cele care respectă aceleași cerințe și 
standarde în materie de securitate 
alimentară, bunăstarea animalelor și 
protecția mediului care sunt impuse și în 
cazul produsele agricole produse în UE;

Or. fr

Amendamentul 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că, în cadrul 
negocierilor OMC și a altor acorduri 
comerciale internaționale, Comisia trebuie 
să încerce să ofere asigurări că produsele 
agricole importate respectă aceleași cerințe 
și standarde în materie de securitate 
alimentară, bunăstarea animalelor și 
protecția mediului care sunt impuse și în 
cazul produsele agricole produse în UE;

7. subliniază faptul că, în cadrul 
negocierilor OMC și a altor acorduri 
comerciale internaționale, Comisia trebuie 
să încerce să ofere asigurări că produsele 
agricole importate respectă aceleași cerințe 
și standarde în materie de securitate 
alimentară, standarde privind bunăstarea 
animalelor și protecția mediului care sunt 
impuse și în cazul produsele agricole 
produse în UE; 

Or. en
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Amendamentul 27
Christofer Fjellner

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că, în cadrul 
negocierilor OMC și a altor acorduri 
comerciale internaționale, Comisia trebuie 
să încerce să ofere asigurări că produsele 
agricole importate respectă aceleași cerințe 
și standarde în materie de securitate 
alimentară, bunăstarea animalelor și 
protecția mediului care sunt impuse și în 
cazul produsele agricole produse în UE;

7. subliniază faptul că, în cadrul 
negocierilor OMC și a altor acorduri 
comerciale internaționale, Comisia trebuie 
să încerce să ofere asigurări că produsele 
agricole importate respectă aceleași cerințe 
și standarde în materie de securitate 
alimentară care sunt impuse și în cazul 
produsele agricole produse în UE;

Or. sv

Amendamentul 28
Robert Sturdy

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să încurajeze 
partenerii comerciali ai UE în eforturile 
lor permanente de a-și îmbunătăți 
standardele sociale și de mediu, pentru a 
împiedica diminuarea competitivității UE 
în producția agricolă mondială și pentru a 
aplica standarde consistente și 
cuprinzătoare în aceste domenii;

Or. en

Amendamentul 29
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanța unei implementări 
stricte a normelor preferențiale de origine; 
solicită o revizuire a tuturor preferințelor 
comerciale acordate de către Uniunea 
Europeană economiilor emergente, cum ar 
fi China, India și Brazilia;

8. subliniază importanța unei implementări 
stricte a normelor preferențiale de origine 
pentru a garanta dezvoltarea economiilor 
naționale în țările în curs de dezvoltare și 
în țările slab dezvoltate, precum și pentru 
a evita abuzarea normelor preferențiale 
de origine de către întreprinderile cu 
sediul în străinătate; solicită o revizuire a 
tuturor preferințelor comerciale acordate de 
către Uniunea Europeană economiilor 
emergente, cum ar fi China, India și 
Brazilia; insistă cu tărie asupra faptului 
că orice revizuire de acest fel nu trebuie 
să afecteze părțile societății din țările 
respective care trăiesc încă în sărăcie 
și/sau cu venituri foarte reduse; 

Or. en

Amendamentul 30
Gianluca Susta

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanța unei implementări 
stricte a normelor preferențiale de origine; 
solicită o revizuire a tuturor preferințelor 
comerciale acordate de către Uniunea 
Europeană economiilor emergente, cum ar 
fi China, India și Brazilia;

8. subliniază importanța unei implementări 
stricte a normelor preferențiale de origine; 
solicită o revizuire a tuturor preferințelor 
comerciale acordate de către Uniunea 
Europeană țărilor emergente care sunt 
membre G-20;

Or. it

Amendamentul 31
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. reafirmă importanța comerțului agricol 
pentru dezvoltarea economică și eradicarea 
sărăciei în țările în curs de dezvoltare; 
invită UE să sprijine țările ACP să se 
adapteze la concurența din ce în ce mai 
mare constituită de țările din America 
Latină (comerțul sud-sud);

9. reafirmă consecințele negative ale
liberalizării comerțului agricol pentru 
dezvoltarea economică și eradicarea 
sărăciei în țările în curs de dezvoltare, atât 
timp cât nu sunt stabilite norme mondiale 
de bază care limitează puterea 
distribuitorilor de produse alimentare, 
speculațiile pe piețele de mărfuri cu 
produse agricole și fenomenul de 
„acaparare a terenurilor”; invită UE să 
sprijine țările ACP să elaboreze politici 
agricole sustenabile la nivel național și să 
se adapteze la concurența din ce în ce mai 
mare constituită de țările din America 
Latină (comerțul sud-sud);

Or. en

Amendamentul 32
Gianluca Susta

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. reafirmă importanța comerțului agricol 
pentru dezvoltarea economică și eradicarea 
sărăciei în țările în curs de dezvoltare; 
invită UE să sprijine țările ACP să se 
adapteze la concurența din ce în ce mai 
mare constituită de țările din America 
Latină (comerțul sud-sud);

9. reafirmă importanța comerțului agricol 
pentru dezvoltarea economică și eradicarea 
sărăciei în țările în curs de dezvoltare; 
invită UE să sprijine țările ACP să se 
adapteze la concurența din ce în ce mai 
mare pe plan mondial; 

Or. it

Amendamentul 33
Marielle De Sarnez

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

9a. consideră inacceptabil faptul că 
Comisia a reluat negocierile cu Mercosur 
fără să realizeze și să publice în prealabil 
o evaluare de impact detaliată și fără să se 
angajeze într-o dezbatere politică 
adecvată cu Consiliul și Parlamentul; 

Or. fr

Amendamentul 34
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. solicită realizarea și dezbaterea unei 
evaluări de impact privind consecințele 
acestor negocieri pentru rețelele agricole 
și regiunile UE înainte de realizarea unui 
schimb de oferte de taxe vamale între UE 
și Mercosur; 

Or. fr

Amendamentul 35
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 9c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. subliniază faptul că, ținând cont de 
chestiunile agricole din negocierile cu 
Mercosur, este necesară realizarea unei 
legături cu Runda de la Doha; invită, 
astfel, Comisia, dacă este cazul, să încheie 
aceste negocieri doar după finalizarea 
Rundei OMC, astfel cum se menționează 
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în mandatul său;  

Or. fr

Amendamentul 36
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că este necesar ca politica 
comercială să contribuie la abordarea 
provocărilor în materie de securitate 
alimentară; solicită consolidarea 
supravegherii și coordonarea măsurilor de 
restricționare a exporturilor pentru a 
împiedica agravarea unei crize alimentare 
care ar putea apărea în viitor.

10. subliniază că este necesar ca politica 
comercială să contribuie la abordarea 
provocărilor în materie de securitate 
alimentară și suveranitate alimentară; 
solicită consolidarea supravegherii 
efectelor proiectelor privind 
agrocombustibilii asupra securității 
alimentare și a suveranității alimentare.

Or. en

Amendamentul 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază că este necesar ca politica 
comercială să contribuie la abordarea 
provocărilor în materie de securitate 
alimentară; solicită consolidarea 
supravegherii și coordonarea măsurilor de 
restricționare a exporturilor pentru a 
împiedica agravarea unei crize alimentare 
care ar putea apărea în viitor.

10. subliniază că este necesar ca politica 
comercială să contribuie la abordarea 
provocărilor în materie de securitate a 
aprovizionării cu alimente; solicită 
consolidarea supravegherii și coordonarea 
măsurilor de restricționare a exporturilor 
pentru a împiedica agravarea unei crize
alimentare care ar putea apărea în viitor.

Or. en
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Amendamentul 38
Yannick Jadot

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. subliniază că este necesar ca politica 
comercială să contribuie activ la 
abordarea provocărilor în materie de 
schimbări climatice care provin din 
producția animală la scară industrială și 
plantațiile destinate culturilor pentru 
export; solicită Comisiei să includă 
dimensiunea emisiilor de gaz cu efect de 
seră rezultate în urma liberalizării piețelor 
agricole în toate evaluările de impact 
privind sustenabilitatea.

Or. en

Amendamentul 39
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
concesiile acordate pentru cereale în 
negocierile cu Ucraina, având în vedere 
faptul că producția Ucrainei este foarte 
competitivă și că Ucraina este deja 
utilizatorul principal al cotelor de cereale 
cu taxe vamale reduse (grâu și orz) oferite 
țărilor terțe; solicită, astfel, Comisiei să 
limiteze oferta în acest sector.

Or. fr


