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Amendamentul 1
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. având în vedere creșterea cererii la 
nivel mondial pentru alimente și 
presiunea actuală a prețurilor, constată 
că sectorul agricol al UE asigură 
siguranța aprovizionării cu alimente în 
UE;

Or. en

Amendamentul 2
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că Europa are nevoie de un 
sector agricol puternic și mai competitiv 
pentru a asigura calitatea și siguranța 
produselor alimentare pentru consumatorii 
europeni și pentru a răspunde provocărilor 
viitoare implicate în crearea de locuri de 
muncă, creșterea economică și securizarea 
mediului;

1. constată că Europa are nevoie de un 
sector agricol puternic și mai competitiv 
pentru a asigura hrana necesară la preturi 
accesibile pentru toți cetățenii europeni 
precum și pentru a asigura calitatea și 
siguranța produselor alimentare pentru 
consumatorii europeni și pentru a răspunde 
provocărilor viitoare implicate în crearea 
de locuri de muncă, creșterea economică și 
securizarea mediului;

Or. ro

Amendamentul 3
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că Europa are nevoie de un 
sector agricol puternic și mai competitiv 
pentru a asigura calitatea și siguranța 
produselor alimentare pentru consumatorii 
europeni și pentru a răspunde provocărilor 
viitoare implicate în crearea de locuri de 
muncă, creșterea economică și securizarea 
mediului;

1. constată că Europa are nevoie de un 
sector agricol puternic și mai competitiv 
pentru a asigura calitatea și siguranța 
produselor alimentare pentru consumatorii 
europeni și pentru a răspunde provocărilor 
viitoare implicate în crearea de locuri de 
muncă, creșterea economică și securizarea 
mediului, precum și pentru a contribui la 
satisfacerea necesităților din ce în ce mai 
mari pentru alimente la nivel mondial;

Or. lt

Amendamentul 4
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că Europa are nevoie de un 
sector agricol puternic și mai competitiv 
pentru a asigura calitatea și siguranța
produselor alimentare pentru consumatorii 
europeni și pentru a răspunde provocărilor 
viitoare implicate în crearea de locuri de 
muncă, creșterea economică și securizarea 
mediului;

1. constată că Europa are nevoie de un 
sector agricol  mai puternic, mai ecologic 
și mai competitiv pentru a asigura 
furnizarea pe termen lung de produse
alimentare sigure și de calitate, pentru 
consumatorii europeni și pentru a răspunde 
provocărilor viitoare implicate în crearea 
de locuri de muncă, creșterea economică și 
securizarea mediului;

Or. en

Amendamentul 5
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că Europa are nevoie de un 
sector agricol puternic și mai competitiv 
pentru a asigura calitatea și siguranța 
produselor alimentare pentru consumatorii 
europeni și pentru a răspunde provocărilor 
viitoare implicate în crearea de locuri de 
muncă, creșterea economică și securizarea 
mediului;

1. constată că Europa are nevoie de un 
sector agricol puternic și mai competitiv 
pentru a asigura calitatea și siguranța 
produselor alimentare pentru consumatorii 
europeni și pentru a răspunde provocărilor 
viitoare implicate în crearea de locuri de 
muncă, creșterea economică și securizarea 
mediului și a climei;

Or. en

Amendamentul 6
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că Europa are nevoie de un 
sector agricol puternic și mai competitiv 
pentru a asigura calitatea și siguranța 
produselor alimentare pentru consumatorii 
europeni și pentru a răspunde provocărilor 
viitoare implicate în crearea de locuri de 
muncă, creșterea economică și securizarea 
mediului;

1. constată că Europa are nevoie de un 
sector agricol puternic și mai competitiv 
pentru a asigura aprovizionarea, calitatea 
și siguranța produselor alimentare pentru 
consumatorii europeni și pentru a răspunde 
provocărilor viitoare implicate în crearea 
de locuri de muncă, creșterea economică și 
securizarea mediului;

Or. en

Amendamentul 7
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că aceasta este prima 
reformă PAC în UE cu 27 de state 
membre și că este important pentru 
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garantarea securității alimentare la nivel 
european și mondial să se încurajeze 
continuarea tuturor tipurilor de 
agricultură și niveluri de dezvoltare, 
făcând posibilă continuarea lor în diferite 
țări și teritorii europene, evitând totodată 
orice încercare de renaționalizare a 
politicilor comune; subliniază că noua 
PAC trebuie să garanteze o distribuire 
rezonabilă între statele membre;

Or. en

Amendamentul 8
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că garantarea calității 
alimentelor și a securității alimentare 
impune ca agricultura și producția de 
alimente să nu mai fie supuse rigorilor 
pieții și a competitivității;  crede, de 
asemenea, că acest fapt presupune 
existența unor mecanisme de 
reglementare și de intervenție asupra 
pieții, în absența cărora volatilitatea 
prețurilor va crește, iar procesele de 
concentrare se vor extinde și numai un 
număr mic de întreprinderi vor 
supraviețui;

Or. pt

Amendamentul 9
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța unui sprijin 
financiar suplimentar care să fie furnizat 
zonelor defavorizate natural și geografic, 
cum ar fi insulele și regiunile muntoase; 
aceste zone se confruntă cu condiții 
specifice de producție, datorită unor 
factori devaforizanți (pante, altitudine, 
climă, izolare) și a unor circumstanțe 
socioeconomice specifice;

Or. en

Amendamentul 10
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât conform estimărilor FAO, 
cererea de alimente la nivel mondial până 
in 2050 va creste cu 70%, solicităm 
Comisiei și statelor membre să garanteze 
securitatea alimentară pe termen lung a 
cetățenilor europeni și să asigure o 
contribuție importantă la satisfacerea 
cererii tot mai mari de alimente la nivel 
mondial;

Or. ro

Amendamentul 11
Lena Ek, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită o PAC coerentă și care să 
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sprijine obiectivele celorlalte politici ale 
UE, îndeosebi cele privind domeniile 
forestier și agricol, dar și cele privind 
energiile regenerabile, biodiversitatea, 
industria, cercetarea și Strategia pentru 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 12
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea stabilirii unui 
nivel adecvat de finanțare, corelat cu 
noile obiective ale PAC, sau, cel puțin, 
menținerea alocărilor bugetare curente 
pentru viitoarea perioadă de programare;

Or. it

Amendamentul 13
Arturs Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că competitivitatea industriei 
europene de prelucrare a alimentelor și 
funcționarea pieței interne ar fi în mod 
semnificativ îmbunătățite prin acordarea 
de plăți egale pentru agricultorii statelor 
membre;

Or. lv
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Amendamentul 14
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că asigurarea unei 
aprovizionări sigure cu produse 
alimentare, conservarea ecosistemelor și 
consolidarea structurii economice și 
sociale în sectorul primar în diferite țări 
ale UE impun ca schimburile comerciale 
internaționale să se orienteze mai degrabă 
după principiul complementarității, decât 
după concurența dintre producători și 
produse;

Or. pt

Amendamentul 15
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. recomandă adoptarea unor criterii 
mai echitabile și mai echilibrate în ceea ce 
privește măsurile privind ajutorul pentru 
venit acordat agricultorilor, ținând seama  
de venitul real măsurat comparativ cu 
costul vieții în diferite state membre și 
producții brute variabile;

Or. it

Amendamentul 16
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că prin realizarea unui 
sprijin PAC echitabil și echilibrat între 
statele membre și între agricultori și prin 
reducerea disparităților dintre statele 
membre se va consolida coeziunea
teritorială și socială în zonele rurale ale 
UE;

Or. ro

Amendamentul 17
Lena Ek, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită ca PAC să includă obiective 
privind utilizarea energiilor sustenabile; 
consideră că sectorul agricol ar putea 
folosi 40% din combustibilii regenerabili 
până în 2020 și să nu mai folosească 
deloc combustibilii fosile până în 2030;

Or. en

Amendamentul 18
Lena Ek, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că există 14,5 milioane de 
ferme în UE, a căror producție totală se 
ridică la 355 miliarde de euro, că 13,6 
milioane de oameni sunt angajați direct în 
agricultură, în domeniul silvicol și 
piscicol, că 5 milioane de oameni lucrează 
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în industria alimentară și că, per total, 
reprezintă  8,6% din forța de muncă 
angajată a UE, în timp ce aceste sectoare 
sunt responsabile de producerea a 4% din 
PNB-ul Uniunii Europene;

Or. sv

Amendamentul 19
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că, în cadrul politicilor de 
dezvoltare rurală, trebuie adoptate măsuri 
suplimentare de încurajare a înființării de 
noi ferme, cu accent mai ales pe zonele 
mai puțin favorizate; trebuie adoptate 
măsuri suplimentare în cadrul celui de al 
doilea pilon în favoarea exploatațiilor 
care adoptă metode agricole mai 
sustenabile și organice; 

Or. it

Amendamentul 20
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. pt
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Amendamentul 21
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază că în cadrul viitoarei PAC 
ar trebui să se prevadă o mai mare 
flexibilitate,  asigurându-se un răspuns 
automat la fluctuațiile piețelor prin 
elaborarea unor măsuri anticiclice, care 
să fie incluse în primul pilon;

Or. it

Amendamentul 22
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. subliniază necesitatea unor stimulente 
pentru a se menține populațiile rurale în 
zonele de deal și de munte, pentru a se 
preveni instabilitatea hidrogeologică;

Or. it

Amendamentul 23
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște rolul sectorului agricol în 
furnizarea de bunuri publice ecologice; în 
plus, consideră că există un important 

2. consideră că există un important 
potențial neexploatat al agriculturii ca 
producător de energie din surse 
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potențial neexploatat al agriculturii ca 
furnizor de energie ecologică; consideră că 
reforma PAC ar trebui să fie orientată spre 
deblocarea întregului potențial al 
agriculturii ca furnizor de bunuri publice 
ecologice și de energie ecologică;

regenerabile (agrocarburanți); solicită ca 
stimulentele pentru cultivarea durabilă a 
culturilor energetice să nu pericliteze 
producția de alimente și să nu afecteze în 
mod negativ utilizarea terenurilor;
consideră că reforma PAC ar trebui să fie 
orientată spre deblocarea întregului 
potențial al agriculturii ca producător de 
energie din surse regenerabile 
(biocarburanți);

Or. ro

Amendamentul 24
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște rolul sectorului agricol în 
furnizarea de bunuri publice ecologice; în 
plus, consideră că există un important 
potențial neexploatat al agriculturii ca 
furnizor de energie ecologică; consideră că 
reforma PAC ar trebui să fie orientată spre 
deblocarea întregului potențial al 
agriculturii ca furnizor de bunuri publice 
ecologice și de energie ecologică;

2. recunoaște rolul sectorului agricol în 
furnizarea de bunuri publice ecologice; în 
plus, consideră că există un important 
potențial neexploatat al agriculturii ca 
furnizor de energie ecologică; consideră că 
reforma PAC ar trebui să fie orientată spre 
deblocarea întregului potențial al 
agriculturii ca furnizor de bunuri publice 
ecologice și de energie ecologică, 
promovând dezvoltarea energiilor 
ecologice, a agrocombustibililor din a 
doua generație, care nu concurează cu 
producția alimentară;  

Or. fr

Amendamentul 25
Anni Podimata, Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște rolul sectorului agricol în 
furnizarea de bunuri publice ecologice; în 
plus, consideră că există un important 
potențial neexploatat al agriculturii ca
furnizor de energie ecologică; consideră 
că reforma PAC ar trebui să fie orientată 
spre deblocarea întregului potențial al 
agriculturii ca furnizor de bunuri publice 
ecologice și de energie ecologică;

2. recunoaște rolul sectorului agricol în 
furnizarea de bunuri publice; în plus, 
consideră că există un important potențial 
neexploatat al agriculturii  în domeniul 
economii de energie și a eficienței 
energetice; consideră că reforma PAC ar 
trebui să fie orientată spre deblocarea 
întregului potențial al agriculturii ca 
furnizor de bunuri publice ecologice și de 
energie ecologică;

Or. en

Amendamentul 26
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște rolul sectorului agricol în 
furnizarea de bunuri publice ecologice; în 
plus, consideră că există un important 
potențial neexploatat al agriculturii ca 
furnizor de energie ecologică; consideră că 
reforma PAC ar trebui să fie orientată spre 
deblocarea întregului potențial al 
agriculturii ca furnizor de bunuri publice 
ecologice și de energie ecologică;

2. recunoaște rolul sectorului agricol în 
furnizarea de bunuri publice ecologice și 
în sprijinirea comunităților agricole; în 
plus, consideră că există un important 
potențial neexploatat al agriculturii ca 
furnizor de energie ecologică; consideră că 
reforma PAC ar trebui să fie orientată spre 
deblocarea întregului potențial al 
agriculturii ca furnizor de bunuri publice 
ecologice și de energie ecologică;

Or. lt

Amendamentul 27
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște rolul sectorului agricol în 
furnizarea de bunuri publice ecologice; în 
plus, consideră că există un important 
potențial neexploatat al agriculturii ca 
furnizor de energie ecologică; consideră că 
reforma PAC ar trebui să fie orientată spre 
deblocarea întregului potențial al 
agriculturii ca furnizor de bunuri publice
ecologice și de energie ecologică;

2. recunoaște rolul sectorului agricol în 
furnizarea de bunuri publice ecologice; în 
plus, consideră că există un important 
potențial neexploatat al agriculturii ca 
furnizor de energie regenerabilă; consideră 
că reforma PAC ar trebui să fie orientată 
spre deblocarea întregului potențial al 
agriculturii ca furnizor de bunuri publice 
ecologice și de energie regenerabilă;

Or. da

Amendamentul 28
Hannu Takkula, Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște rolul sectorului agricol în 
furnizarea de bunuri publice ecologice; în 
plus, consideră că există un important 
potențial neexploatat al agriculturii ca 
furnizor de energie ecologică; consideră că 
reforma PAC ar trebui să fie orientată spre 
deblocarea întregului potențial al 
agriculturii ca furnizor de bunuri publice 
ecologice și de energie ecologică;

2. recunoaște rolul sectorului agricol în 
furnizarea de bunuri publice ecologice; în 
plus, consideră că există un important 
potențial neexploatat al agriculturii ca 
furnizor de energie ecologică; constată, 
așadar, că reforma PAC ar trebui să fie 
orientată spre deblocarea întregului 
potențial al agriculturii ca furnizor de 
bunuri publice ecologice și de energie 
ecologică;

Or. fi

Amendamentul 29
Jens Rohde, Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. observă, în acest sens, că tehnologia 
de generație viitoare este disponibilă și 
îndeamnă, în consecință Comisia să 
elaboreze o politică intersectorială privind 
ca parte a reformei PAC, care să permită 
dezvoltarea unei piețe sustenabile pentru 
biomasa din agricultură și silvicultură, 
prin stimularea colectării reziduurilor 
disponibile pentru producția de 
bioenergie, prevenind totodată creșterea 
emisiilor și pierderea biodiversității;

Or. en

Amendamentul 30
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. îndeamnă să se ia măsuri pentru a 
promova utilizarea eficientă a soiurilor 
agricole tradiționale specifice unor 
regiuni, combătând standardizarea 
producției agricole determinată de 
exporturi, precum și modelele de 
agricultură intensivă care rezultă în urma 
politicilor comerciale și agricole actuale, 
categorie din care face parte și PAC, și 
încurajând producția durabilă la scară 
mică și mijlocie legată de consumul și 
piețele locale și regionale;

Or. pt
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Amendamentul 31
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. luând în considerare cerea de energie 
pentru sectorul agricol, subliniază că 
trebuie să se creeze mecanisme de 
stimulare a creșterii eficienței energetice 
în cel de al doilea pilon al PAC, prin 
sprijinirea investițiilor concentrate pe 
realizarea de obiective, cum ar fi: 
modernizarea termală a clădirilor, 
înlocuirea echipamentelor pentru o 
intensitate energetică reducă, recuperarea 
căldurii sau folosirea energiei solare; 

Or. en

Amendamentul 32
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța propunerii 
privind setul de instrumente pentru 
gestionarea riscurilor, care ar contribui la 
combaterea nesiguranței pieței și a 
volatilității veniturilor, pentru a putea 
furniza agricultorilor venituri stabile, 
suficiente, pentru a sprijini în continuare 
păstrarea și crearea de locuri de muncă 
sustenabile și pentru a oferi agricultorilor  
plase de siguranță;

Or. en
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Amendamentul 33
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că trebuie oferit un sistem 
de prime în cadrul primului pilon, pentru 
exploatații și întreprinderi 
agroindustriale, care să  rezerve sau să 
utilizeze produsele secundare sau 
deșeurile provenite din prelucrarea 
agricolă, în scopul producerii de energii 
alternative, cum ar fi biogazul;

Or. it

Amendamentul 34
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că reforma PAC trebuie să 
țină seama de și de alte priorități 
bugetare, cum ar fi cercetarea, energiei și 
inovarea, astfel încât realizarea Strategiei 
UE 2020. să se afle în centrul politicilor 
UE;

Or. en

Amendamentul 35
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște că sprijinirea fermă a 
activităților agricole în zonele de munte și 
în regiunile ultraperiferice conferă o bază 
dezvoltării economice a acestor zone;

Or. it

Amendamentul 36
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că PAC trebuie să fie într-o 
măsură mult mai mare, o politică care să 
sprijine cercetarea, inovarea, energia 
ecologică și bunurile publice ecologice, în 
loc să se bazeze pe furnizarea ajutorului 
pentru venitul de bază;  subliniază că 
reforma PAC trebuie să selecteze 
prioritățile corecte astfel încât să fie 
consolidate creșterea, încadrarea, 
competitivitatea și sustenabilitatea;

Or. en

Amendamentul 37
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că agricultura joacă un rol 
important ca sursă de materii prime 
neminerale, necesare pentru funcționarea 
mai multor industrii;
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Or. en

Amendamentul 38
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că investițiile în inovare și 
dezvoltarea de noi soluții și moduri de 
producție sunt necesare în conformitate cu 
al doilea pilon, în scopul de a crea 
stimulente pentru ca agricultorii să se 
implice în producția de energie;

3. consideră că în plus față de 
ecologizarea investițiilor în cercetare 
inovare și dezvoltarea de noi soluții și 
moduri de producție sunt necesare în 
conformitate cu al doilea pilon,a cestea 
fiind eforturi care nu pot fi depuse de 
individual de agricultori; cercetarea și 
inovarea noilor tehnici și metode, cum ar 
fi dezvoltarea de soiuri inteligente și 
foarte productive , metode sustenabile de 
plivit și separarea eficientă a bălegarului, 
vor permite agricultorilor să se implice în 
producția de energie ecologică și în 
metode de producție mai sustenabile 
privind stadiul de după comercializare;

Or. en

Amendamentul 39
Hannu Takkula, Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că investițiile în inovare și 
dezvoltarea de noi soluții și moduri de 
producție sunt necesare în conformitate cu 
al doilea pilon, în scopul de a crea 
stimulente pentru ca agricultorii să se 
implice în producția de energie;

3. consideră că investițiile în inovare și 
dezvoltarea de noi soluții, stimulente și 
moduri de producție sunt necesare în 
conformitate cu al doilea pilon

Or. fi
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Amendamentul 40
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că investițiile în inovare și 
dezvoltarea de noi soluții și moduri de 
producție sunt necesare în conformitate cu 
al doilea pilon, în scopul de a crea 
stimulente pentru ca agricultorii să se 
implice în producția de energie;

3. consideră că investițiile în inovare și 
dezvoltarea de noi soluții și moduri de 
producție sunt necesare în conformitate cu 
al doilea pilon, în scopul de a crea 
stimulente pentru ca agricultorii să se 
implice în producția  mai eficientă de 
energie;

Or. en

Amendamentul 41
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. se declară în favoarea stimulării 
competitivității și inovării în cel de al 
doilea pilon; susține, în completarea 
sistemului de consiliere agricolă (SCA), 
introducerea unei măsuri privind 
„inovarea”, cu obiectivul de a susține 
ajustările exploatațiilor, astfel încât 
agricultura europeană să poată face față 
provocărilor majore viitoare: 
competitivitatea, adaptarea la piețe, 
crearea de valoare adăugată, protecția 
resurselor naturale, adaptarea la 
schimbările climatice etc.;

Or. fr
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Amendamentul 42
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisie să creeze instrumente 
noi de finanțare în cadrul Fondurilor 
structurale și a Fondului de dezvoltare 
rurală, care să stimuleze agricultorii să 
producă energie (cum ar fi biogaz și 
electricitate); suplimentând astfel 
veniturile și micșorând gradual 
dependența agricultorilor de subvenții, 
creând locuri de muncă și contribuind la 
îndeplinirea obiectivelor de mediu;

Or. en

Amendamentul 43
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că înființarea unor zone 
rurale agricole destinate producției de 
alimente de bună calitate și organice ar 
putea înlesni tranziția spre o agricultură 
modernă și ecologică;

Or. it

Amendamentul 44
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 



AM\860834RO.doc 23/36 PE460.883v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază potențialul agriculturii de a 
reduce emisiile de CO2 prin producția de 
energie regenerabilă, precum și prin 
absorbția de CO2 prin cultivarea de 
soiuri/plate sau direct prin sol;

Or. en

Amendamentul 45
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că o politica europeană 
inteligentă precum diminuarea prețului 
motorinei utilizată pentru lucrările 
agricole, scutirea de plata accizelor la 
energia electrică și combustibilii produși 
în scopuri agricole în special a energiei 
electrice utilizate pentru pomparea apei 
pentru irigații, poate sprijini agricultorii 
europeni să producă mai mult și să 
asigure necesarul atât pentru piața 
internă, cât și pentru exportul de produse 
agricole;

Or. ro

Amendamentul 46
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sugerează că agricultorii ar trebui să 
aibă dreptul la componenta ecologică 

eliminat
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dacă aceștia furnizează trei bunuri 
publice ecologice selectate dintr-o listă de 
10 bunuri publice ecologice care sunt 
relevante în toate statele membre;

Or. ro

Amendamentul 47
Anni Podimata, Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sugerează că agricultorii ar trebui să 
aibă dreptul la componenta ecologică 
dacă aceștia furnizează trei bunuri 
publice ecologice selectate dintr-o listă de 
10 bunuri publice ecologice care sunt 
relevante în toate statele membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 48
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sugerează că agricultorii ar trebui să aibă 
dreptul la componenta ecologică dacă 
aceștia furnizează trei bunuri publice 
ecologice selectate dintr-o listă de 10 
bunuri publice ecologice care sunt 
relevante în toate statele membre;

4. sugerează că agricultorii ar trebui să aibă 
dreptul la componenta ecologică dacă 
aceștia furnizează trei bunuri publice 
ecologice selectate dintr-o listă de 10 
bunuri publice ecologice care sunt 
relevante în toate statele membre,  cum ar 
fi acoperirea cu un strat vegetal, rotația 
culturilor și creare unor zone unde este 
interzisă pulverizarea; subliniază 
necesitatea ca componenta ecologică să 
ofere agricultorului flexibilizare și 
alternative, pentru a-i asigura o bună 
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oportunitate comercială și  stimulente; 

Or. en

Amendamentul 49
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sugerează că agricultorii ar trebui să aibă 
dreptul la componenta ecologică dacă 
aceștia furnizează trei bunuri publice 
ecologice selectate dintr-o listă de 10 
bunuri publice ecologice care sunt 
relevante în toate statele membre;

4. sugerează că agricultorii ar trebui să aibă 
dreptul la un sprijin suplimentar  dacă 
aceștia furnizează bunuri publice, pentru 
care nu sunt recompensați de piață și care 
constituie valoare adăugată pentru UE și
care sunt relevante în fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 50
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sugerează că agricultorii ar trebui să aibă 
dreptul la componenta ecologică dacă 
aceștia furnizează trei bunuri publice 
ecologice selectate dintr-o listă de 10
bunuri publice ecologice care sunt 
relevante în toate statele membre;

4. sugerează că agricultorii ar trebui să aibă 
dreptul  numai la plățile directe  dacă 
aceștia se angajează să respecte un pachet 
de practici agronomice bune și furnizează 
bunuri publice ecologice care sunt 
relevante în toate statele membre;

Or. en



PE460.883v01-00 26/36 AM\860834RO.doc

RO

Amendamentul 51
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sugerează că agricultorii ar trebui să aibă 
dreptul la componenta ecologică dacă 
aceștia furnizează trei bunuri publice 
ecologice selectate dintr-o listă de 10 
bunuri publice ecologice care sunt 
relevante în toate statele membre;

4. sugerează că agricultorii ar trebui să aibă 
dreptul la componenta ecologică dacă 
aceștia furnizează bunuri publice ecologice 
selectate dintr-o listă de bunuri publice 
ecologice care sunt relevante în toate 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 52
Anni Podimata, Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că această componentă 
ecologică ar trebui să fie obligatorie pentru 
statele membre, însă ar trebui să fie 
opțională pentru agricultori; observă că, 
incluzând componenta ecologică în primul 
pilon, prin urmare, în plățile directe, 
aceasta va fi legată de ecologizare și de 
inițiative de mediu și va oferi fermierilor 
un stimulent economic real pentru moduri 
mai ecologice de producție;

5. subliniază că această componentă 
ecologică ar trebui să fie obligatorie pentru 
statele membre; observă că, includerea 
componentei ecologice în primul pilon, 
prin urmare, în plățile directe, reprezintă 
cea mai bună modalitate de combinare a 
unor moduri mai ecologice de producție cu 
compensările adecvate oferite pentru 
suplini costurile de producție mai mari ale 
producătorilor; 

Or. en

Amendamentul 53
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că această componentă 
ecologică ar trebui să fie obligatorie pentru 
statele membre, însă ar trebui să fie 
opțională pentru agricultori; observă că, 
incluzând componenta ecologică în primul 
pilon, prin urmare, în plățile directe, 
aceasta va fi legată de ecologizare și de 
inițiative de mediu și va oferi fermierilor 
un stimulent economic real pentru moduri 
mai ecologice de producție;

5. subliniază că această componentă 
ecologică ar trebui să fie obligatorie  la 
nivel de exploatație agricolă; observă că, 
incluzând componenta ecologică în primul 
pilon, prin urmare, în plățile directe, 
aceasta va fi legată de ecologizare și de 
inițiative de mediu și va oferi fermierilor 
un stimulent economic real pentru moduri 
mai ecologice de producție;

Or. en

Amendamentul 54
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că această componentă 
ecologică ar trebui să fie obligatorie pentru 
statele membre, însă ar trebui să fie 
opțională pentru agricultori; observă că, 
incluzând componenta ecologică în primul 
pilon, prin urmare, în plățile directe, 
aceasta va fi legată de ecologizare și de 
inițiative de mediu și va oferi fermierilor 
un stimulent economic real pentru moduri 
mai ecologice de producție;

5. subliniază că această componentă 
ecologică ar trebui să fie obligatorie pentru 
statele membre; observă că, incluzând 
componenta ecologică în primul pilon, prin 
urmare, în plățile directe, aceasta va fi 
legată de ecologizare și de inițiative de 
mediu și va oferi fermierilor un stimulent 
economic real pentru moduri mai ecologice 
de producție;

Or. en

Amendamentul 55
Silvia-Adriana Țicău

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

5a. consideră că sprijinirea comunităților 
agricole precum și a comunităților rurale 
este importantă pentru a oferi cetățenilor 
europeni alimente diversificate și de 
calitate, precum și pentru asigurarea 
locurilor de muncă la nivel local; solicită 
Comisiei și statelor membre să încurajeze 
agricultorii să se asocieze în vederea 
asigurării creșterii productivității , a 
competitivității și a gestionarii sustenabile 
a resurselor naturale;

Or. ro

Amendamentul 56
Lena Ek, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită introducerea în fiecare stat 
membru a unor plăți directe secundare, 
care reprezintă 25-30% din plățile directe 
de bază, care să fie utilizate la nivelul UE 
ca un instrument de stimulare, concentrat 
pe consolidarea sustenabilității prin 
îmbunătățirea eficienței atât a resurselor, 
cât și a producției, făcând astfel sectorul 
agricol din UE mai competitiv și 
respectând comunicarea recentă a 
Comisiei „Foaie de parcurs pentru o 
economie competitivă cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon în perspectiva anului 
2050;

Or. en
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Amendamentul 57
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a introduce 
componenta ecologică în primul și al 
doilea pilon, deoarece contribuția lor la 
realizarea unor moduri de producție mai 
ecologice are dimensiuni și obiective 
diferite; astfel, folosirea componentei 
ecologice în pilonul unu și doi este 
complementară;

Or. en

Amendamentul 58
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că ar trebui promovată 
dezvoltarea micilor întreprinderi pentru a 
le crește competitivitatea și contribuția la 
refacerea economică și socială a zonelor 
rurale;

Or. lt

Amendamentul 59
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. în plus, subliniază că această 
componentă ecologică nu trebuie să 

6.  subliniază că reforma PAC nu trebuie 
să conducă la creșterea birocrației pentru 
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conducă la creșterea birocrației pentru 
agricultorii europeni: este nevoie de un 
sistem simplu și logic și, prin urmare, 
monitorizarea îndeplinirii componentei 
ecologice ar trebui să fie inclusă în 
mecanismele de monitorizare existente;

agricultorii europeni: este nevoie de un 
sistem simplu și logic și Comisia ar trebui 
să ia în considerare din start simplificarea 
atunci când prezintă propuneri legislative;

Or. en

Amendamentul 60
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. în plus, subliniază că această 
componentă ecologică nu trebuie să 
conducă la creșterea birocrației pentru 
agricultorii europeni: este nevoie de un 
sistem simplu și logic și, prin urmare, 
monitorizarea îndeplinirii componentei 
ecologice ar trebui să fie inclusă în 
mecanismele de monitorizare existente;

6. în plus, subliniază că această 
componentă ecologică nu trebuie să 
conducă la creșterea birocrației pentru 
agricultorii europeni: este nevoie de un 
sistem simplu și logic și, prin urmare, 
monitorizarea îndeplinirii componentei 
ecologice ar trebui să fie inclusă în 
mecanismele de monitorizare  a 
condiționării existente;

Or. en

Amendamentul 61
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că această componentă 
ecologică trebuie să ia în considerare 
diferitele puncte de plecare ale statelor 
membre pentru a asigura că toți 
agricultorii vor avea șanse egale de a 
primi componentele ecologice, ceea ce 
înseamnă că ar trebui să fie permis ca 

7. subliniază faptul că această componentă 
ecologică trebuie să ia în considerare 
diferitele puncte de plecare ale statelor 
membre pentru a asigura că ar trebui să fie 
permis ca elementele ecologice deja inițiate 
să fie luate în considerare;
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elementele ecologice deja inițiate să fie 
luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 62
Anni Podimata, Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază faptul că această componentă 
ecologică trebuie să ia în considerare 
diferitele puncte de plecare ale statelor 
membre pentru a asigura că toți agricultorii 
vor avea șanse egale de a primi 
componentele ecologice, ceea ce înseamnă 
că ar trebui să fie permis ca elementele 
ecologice deja inițiate să fie luate în 
considerare;

7. subliniază faptul că această componentă 
ecologică trebuie să ia în considerare 
diferitele necesități și provocări ale statelor 
membre pentru a asigura că toți agricultorii 
vor avea șanse egale de a primi 
componentele ecologice, ceea ce înseamnă 
că ar trebui să fie permis ca elementele 
ecologice deja inițiate să fie luate în 
considerare;

Or. en

Amendamentul 63
Jens Rohde, Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că inițiativele de mediu 
din cadrul primului pilon trebuie să fie 
europene prin natură lor și să completeze 
măsurile de mediu din al doilea pilon, care 
se axează pe prioritățile naționale, 
regionale și locale și specifice; consideră 
că această componentă ecologică trebuie să 
facă parte din plățile directe din cadrul 
primului pilon pentru a asigura că acest 
lucru stimulează angajamentele de mediu 
ale fermierilor și pentru a asigura o punere 

8. subliniază faptul că inițiativele de mediu 
din cadrul primului pilon trebuie să fie 
europene prin natură lor și să completeze 
măsurile de mediu din al doilea pilon, care 
se axează pe prioritățile naționale, 
regionale și locale și specifice; consideră 
că această componentă ecologică trebuie să 
facă parte din plățile directe din cadrul 
primului pilon  pentru a lega în mod 
simplu și transparent furnizarea de 
produse ecologice de plățile directe și 
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în aplicare egală în toate statele membre. pentru a asigura că acest lucru stimulează 
angajamentele de mediu ale fermierilor și 
pentru a asigura o punere în aplicare egală 
în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 64
Andrzej Grzyb

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că inițiativele de mediu 
din cadrul primului pilon trebuie să fie 
europene prin natură lor și să completeze 
măsurile de mediu din al doilea pilon, care 
se axează pe prioritățile naționale, 
regionale și locale și specifice; consideră 
că această componentă ecologică trebuie să 
facă parte din plățile directe din cadrul 
primului pilon pentru a asigura că acest 
lucru stimulează angajamentele de mediu 
ale fermierilor și pentru a asigura o punere 
în aplicare egală în toate statele membre.

8. subliniază faptul că inițiativele de mediu 
din cadrul primului pilon trebuie să fie 
europene prin natură lor și  nu trebuie să 
limiteze funcționarea instrumentelor 
ecologico-agricole existente în al doilea 
pilon, și trebuie să se axeze pe prioritățile 
naționale, regionale și locale și specifice; 
consideră că această componentă ecologică 
trebuie să facă parte din plățile directe din 
cadrul primului pilon pentru a asigura că 
acest lucru stimulează angajamentele de 
mediu ale fermierilor și pentru a asigura o 
punere în aplicare egală în toate statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 65
Anni Podimata, Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că inițiativele de mediu 
din cadrul primului pilon trebuie să fie 
europene prin natură lor și să completeze 
măsurile de mediu din al doilea pilon, care 

8. subliniază faptul că clauzele de mediu 
din cadrul primului pilon trebuie să 
completeze măsurile de mediu din al doilea 
pilon, care se axează pe prioritățile 
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se axează pe prioritățile naționale, 
regionale și locale și specifice; consideră 
că această componentă ecologică trebuie să 
facă parte din plățile directe din cadrul 
primului pilon pentru a asigura că acest 
lucru stimulează angajamentele de mediu 
ale fermierilor și pentru a asigura o punere 
în aplicare egală în toate statele membre.

naționale, regionale și locale și specifice; 
consideră că această componentă ecologică 
trebuie să facă parte din plățile directe din 
cadrul primului pilon pentru a asigura   că 
sectorul agricol respectă standardele 
înalte ale UE în materie de energie și de 
mediu și pentru a asigura o punere în 
aplicare egală în toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 66
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că este necesară menținerea 
sau crearea unei valori adăugate în 
zonele rurale dinamice și viabile; susține, 
în consecință, crearea prin eforturi 
colective a unor proiecte de lanțuri de 
distribuție teritorială, conectate la toată 
producția, care să genereze valoare 
adăugată, creând legături între produs și 
regiune, concentrându-se pe obiectivele 
de dezvoltare economică și socială și 
ținând seama de valoarea ecologică sau 
peisagistică a zonei respective;

Or. fr

Amendamentul 67
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că, dacă trebuie îndeplinite 
planurile de acțiune națională privind 
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sursele de energie regenerabile, se va 
obține o creștere masivă a consumului (în 
producție și importuri) de biomasă în 
următorii ani; solicită, așadar, Comisiei 
să stabilească criterii de sustenabilitate 
pentru biomasă; subliniază, în acest sens, 
că trebuie adoptată o tendință de creștere 
și mai mare a ponderii biocombustibililor 
de a doua generație;

Or. da

Amendamentul 68
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. având în vedere efectele schimbărilor 
climatice precum - seceta, canicula și 
deșertificarea unor terenuri agricole - cu 
efecte devastatoare asupra terenurilor 
agricole destinate hranei populației, 
subliniază importanța sistemelor 
inovatoare de irigații, care să asigure 
sustenabilitatea agriculturii europene;

Or. ro

Amendamentul 69
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază necesitatea unor măsuri 
care să permită participarea sporită a 
industriei agricole în programele cadru de 
cercetare; invită Comisia să pregătească 
în cadrul Programului cadru 8, o 
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platformă de cercetare industrială 
(„Alimente”) pentru sectorul agricol;

Or. en

Amendamentul 70
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază că PAC trebuie să fie 
neutru din punctul de vedere al genului și 
că ambilor soți trebuie să li se ofere 
aceleași drepturi atunci când lucrează în 
acest domeniu; subliniază că aproximativ 
42% din cele 26,7 milioane de persoane 
care lucrează regulat în agricultură în 
Uniunea Europeană sunt femei, dar 
numai una din cinci exploatații (în jur de 
29%) sunt gestionate de femei; 

Or. en

Amendamentul 71
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. având în vedere că apa și în special 
apa potabilă va deveni în viitor o resursă
deficitară, este necesară dezvoltarea unor 
sisteme eficiente de irigații care să 
permită statelor membre să aibă o 
agricultură eficientă, capabilă să asigure 
hrana populației și exportul de produse 
agricole;

Or. ro
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Amendamentul 72
Gaston Franco

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. dorește introducerea unui plafon 
pentru ajutor, bazat pe suprafața 
exploatației, în interesul eficienței sociale 
și pentru a evita schemele de 
contracarare, care oferă asistență pentru 
preluarea exploatațiilor și înființarea 
unor exploatații noi;

Or. fr


