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AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Este esențial să se reechilibreze 
raportul de putere în favoarea 
producătorilor în cadrul lanțului 
producției alimentare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este deosebit de important ca Comisia 
să realizeze consultările adecvate în timpul 
lucrărilor pregătitoare, inclusiv 
consultarea experților. Comisia, în 
momentul pregătirii și al elaborării actelor 
delegate, trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

(2) Este deosebit de important ca Comisia 
să realizeze consultări adecvate în toate 
etapele de pregătire, punere în aplicare, 
monitorizare și evaluare, inclusiv la nivel 
de experți. Participarea publicului ar 
trebui să fie menținută la nivel local, 
regional, național și european. Comisia, 
în momentul pregătirii și al elaborării 
actelor delegate, trebuie să garanteze 
transmiterea simultană, promptă și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Ar trebui să se aibă în vedere 
obiectivele stabilite de Comisia 
Europeană pentru viitoarea politică 
agricolă comună în ceea ce privește 
gestionarea durabilă a resurselor 
naturale, securitatea alimentară, 
activitatea agricolă în Europa, dezvoltarea 
regională echilibrată, competitivitatea 
agriculturii europene și simplificarea 
PAC.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Simplificarea normelor 
administrative de punere în aplicare a 
politicii agricole comune este deosebit de 
importantă pentru fermieri, fără ca 
această simplificare să însemne însă 
uniformizarea prea accentuată a 
criteriilor, întrucât acestea ar putea 
ajunge să nu țină seama de 
particularitățile locale și regionale.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Finanțarea din partea Uniunii trebuie 
să încurajeze organizațiile de operatori 
agreate să elaboreze programe de lucru în 
vederea ameliorării calității producției de 
ulei de măsline și de măsline de masă. În 
acest context, prezentul regulament trebuie 
să prevadă ca sprijinul Uniunii să fie alocat 
în funcție de prioritatea activităților 

(30) Finanțarea din partea Uniunii trebuie 
să încurajeze organizațiile de operatori 
agreate să elaboreze programe de lucru în 
vederea ameliorării calității producției de 
ulei de măsline și de măsline de masă, mai 
ales în regiunile din statele situate în 
partea de sud a Uniunii, specializate în 
producția de măsline. În acest context, 
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întreprinse în cadrul respectivelor 
programe de lucru. Activitățile în cauză 
trebuie totuși limitate la cele mai utile 
dintre ele, iar cofinanțarea trebuie 
introdusă pentru a ameliora calitatea 
acestor programe.

prezentul regulament trebuie să prevadă ca 
sprijinul Uniunii să fie alocat în funcție de 
prioritatea activităților întreprinse în cadrul 
respectivelor programe de lucru.
Activitățile în cauză trebuie totuși limitate 
la cele mai utile dintre ele, iar cofinanțarea 
trebuie introdusă pentru a ameliora 
calitatea acestor programe.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În regiunile în care organizația de 
producători din sectorul fructelor și 
legumelor este slabă, trebuie autorizată 
acordarea unor contribuții financiare 
naționale suplimentare. În cazul statelor 
membre care sunt dezavantajate în mod 
deosebit pe plan structural, contribuțiile 
respective trebuie să fie rambursate de 
Uniune.

(37) În regiunile în care organizația de 
producători din sectorul fructelor și 
legumelor este slabă, în special în 
regiunile montane, insulare sau în 
regiunile statelor din sudul Uniunii, 
afectate în mod deosebit de amenințări 
climatice, precum secetele, trebuie 
autorizată acordarea unor contribuții 
financiare naționale suplimentare. În cazul 
statelor membre care sunt dezavantajate în 
mod deosebit pe plan structural și afectate 
de criza economică și socială actuală, 
contribuțiile respective trebuie să fie 
rambursate de Uniune.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Ținând seama de interesul 
consumatorilor de a obține informații 
adecvate și transparente referitoare la 
produse, trebuie să fie posibil să se 
stabilească locul de proveniență agricolă, 
de la caz la caz în funcție de nivelul 
geografic adecvat, luând totodată în 
considerare particularitățile anumitor 

(54) Ținând seama de interesul 
consumatorilor de a obține informații 
adecvate și transparente referitoare la 
produse, trebuie să fie posibil să se 
stabilească locul de proveniență agricolă, 
de la caz la caz în funcție de nivelul 
geografic adecvat, ținând cont de impactul 
pe care o informare incompletă și 
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sectoare, îndeosebi în cazul produselor 
agricole prelucrate.

incorectă îl poate avea asupra rețelei 
economice și de producție a teritoriului în 
cauză și luând totodată în considerare 
particularitățile regionale ale anumitor 
sectoare, îndeosebi în cazul produselor 
agricole prelucrate.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 160, dacă este necesar pentru a 
asigura transparenței pieței, pentru a stabili 
condițiile în care Comisia poate decide să 
acorde ajutor pentru depozitarea privată a 
produselor enumerate la articolul 16, 
ținând seama de prețurile medii de piață 
înregistrate în Uniune și de prețurile de 
referință ale produselor respective sau de 
necesitatea de a reacționa la o situație de pe 
piață deosebit de dificilă sau la evoluțiile 
economice în sectorul respectiv, în unul 
sau mai multe state membre.

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 160, dacă este necesar pentru a 
asigura transparența pieței, pentru a stabili 
condițiile în care Comisia poate decide să 
acorde ajutor pentru depozitarea privată a 
produselor enumerate la articolul 16, 
ținând seama de prețurile medii de piață 
înregistrate în Uniune și de prețurile de 
referință ale produselor respective sau de 
necesitatea de a reacționa la o situație de pe 
piață deosebit de dificilă și restrictivă sau 
la evoluțiile și situațiile economice care 
afectează în mod semnificativ producția și 
comercializarea în sectorul respectiv în 
regiunile Uniunii, în unul sau mai multe 
state membre.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 50 % în regiunile mai puțin dezvoltate; (a) 60% în regiunile mai puțin dezvoltate;

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 40 % în alte regiuni decât regiunile mai 
puțin dezvoltate;

(b) 50% în alte regiuni decât regiunile mai 
puțin dezvoltate;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 112 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a încuraja 
inițiativele organizațiilor menționate la 
articolele 106-108 în scopul de a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu 
excepția inițiativelor privind retragerea de 
pe piață, Comisia, în conformitate cu 
articolul 160, este împuternicită să adopte 
acte delegate cu privire la sectorul 
plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al 
cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, 
al ouălor și al cărnii de pasăre, referitoare 
la:

Ținând seama de necesitatea de a încuraja 
inițiativele organizațiilor menționate la 
articolele 106-108 în scopul de a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu 
excepția inițiativelor privind retragerea de 
pe piață, Comisia, în conformitate cu
articolul 160, este împuternicită să adopte 
acte delegate cu privire la toate sectoarele 
prevăzute la articolul 1 alineatul (2), la 
sectorul plantelor vii, al cărnii de vită și 
mânzat, al cărnii de porc, al cărnii de oaie 
și de capră, al ouălor și al cărnii de pasăre, 
referitoare la:
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