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Amendamentul 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 42 primul paragraf și articolul 43 
alineatul (2),

- având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 349, articolul 42 primul paragraf 
și articolul 43 alineatul (2),

Or. pt

Justificare

Temeiul juridic al regulamentului trebuie extins, astfel încât să cuprindă și articolul 349 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care se referă în mod specific la regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii Europene.

Amendamentul 50
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a realiza în cele mai bune 
condiții obiectivele sistemului de măsuri în 
favoarea regiunilor ultraperiferice ale 
Uniunii, programele POSEI trebuie să 
cuprindă măsuri care să garanteze 
aprovizionarea cu produse agricole și 
menținerea și dezvoltarea producțiilor 
agricole locale. Trebuie armonizat nivelul 
de programare al regiunilor în cauză și 
sistematizată abordarea de tip parteneriat 
între Comisie și statele membre.

(4) Pentru a realiza în cele mai bune 
condiții obiectivele sistemului de măsuri în 
favoarea regiunilor ultraperiferice ale 
Uniunii, programele POSEI trebuie să 
cuprindă măsuri care să garanteze 
aprovizionarea cu produse agricole și 
menținerea și dezvoltarea producțiilor 
agricole locale de calitate, ținând cont de 
imperativele dictate de schimbările 
climatice. Trebuie armonizat nivelul de 
programare al regiunilor în cauză și 
sistematizată abordarea de tip parteneriat 
între Comisie și statele membre.

Or. fr
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Amendamentul 51
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a realiza în cele mai bune 
condiții obiectivele sistemului de măsuri în 
favoarea regiunilor ultraperiferice ale 
Uniunii, programele POSEI trebuie să 
cuprindă măsuri care să garanteze 
aprovizionarea cu produse agricole și 
menținerea și dezvoltarea producțiilor 
agricole locale. Trebuie armonizat nivelul 
de programare al regiunilor în cauză și 
sistematizată abordarea de tip parteneriat 
între Comisie și statele membre.

(4) Pentru a realiza în cele mai bune 
condiții obiectivele sistemului de măsuri în 
favoarea regiunilor ultraperiferice ale 
Uniunii, programele POSEI trebuie să 
cuprindă măsuri care să garanteze 
aprovizionarea cu produse agricole și 
menținerea și dezvoltarea producțiilor 
agricole locale. Trebuie armonizat nivelul 
de programare al regiunilor în cauză și 
sistematizată abordarea de tip parteneriat 
între Comisie, statele membre, regiunile 
ultraperiferice și autoritățile locale.

Or. fr

Amendamentul 52
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a nu aduce prejudicii 
obiectivelor sprijinite prin programele 
POSEI, Comisia ar trebui să realizeze 
studii de impact de fiecare dată când 
acordurile comerciale internaționale sunt 
negociate, iar sectoarele sprijinite prin 
programele POSEI pot fi amenințate. 
După ce a realizat aceste studii de impact, 
Comisia le transmite Parlamentului 
European, Consiliului și autorităților 
regionale din regiunile ultraperiferice, 
înainte de încheierea acestor acorduri.
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Or. fr

Amendamentul 53
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a nu aduce prejudicii 
obiectivelor susținute de programele 
POSEI, Comisia ar trebui să realizeze 
studii de impact de fiecare dată când 
acordurile comerciale internaționale sunt 
negociate, iar sectoarele sprijinite prin 
programele POSEI pot fi amenințate.

Or. fr

Amendamentul 54
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a garanta aprovizionarea 
regiunilor ultraperiferice cu produse 
agricole esențiale și pentru a atenua 
costurile suplimentare impuse de 
ultraperifericitatea acestor regiuni, este 
necesar să se instituie un regim specific 
de aprovizionare. Situația geografică 
excepțională a regiunilor ultraperiferice, în 
raport cu sursele de aprovizionare cu 
produse esențiale pentru consumul uman 
sau pentru prelucrare ori ca inputuri 
agricole, impune în aceste regiuni costuri 
suplimentare de transport. De asemenea, și 
alți factori obiectivi legați de condiția de 
ultraperifericitate a acestor regiuni, și 
anume insularitatea și suprafețele agricole 
reduse, reprezintă pentru operatorii și 

(6) Fără a aduce atingere producțiilor 
locale și dezvoltării acestora, este necesar 
să se instituie un regim specific de 
aprovizionare, pentru a garanta 
aprovizionarea regiunilor ultraperiferice cu 
produse agricole esențiale și pentru a 
atenua costurile suplimentare impuse de 
ultraperifericitatea acestor regiuni. Situația 
geografică excepțională a regiunilor 
ultraperiferice, în raport cu sursele de 
aprovizionare cu produse esențiale pentru 
consumul uman sau pentru prelucrare ori 
ca inputuri agricole, impune în aceste 
regiuni costuri suplimentare de transport. 
De asemenea, și alți factori obiectivi legați 
de condiția de ultraperifericitate a acestor 
regiuni, și anume insularitatea și 
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producătorii din regiunile ultraperiferice 
constrângeri suplimentare care le 
îngreunează mult activitatea. Aceste 
obstacole pot fi îndepărtate prin scăderea 
prețurilor respectivelor produse esențiale.

suprafețele agricole reduse, reprezintă 
pentru operatorii și producătorii din 
regiunile ultraperiferice constrângeri 
suplimentare care le îngreunează mult 
activitatea. Aceste obstacole pot fi 
îndepărtate prin scăderea prețurilor 
respectivelor produse esențiale.

Or. fr

Amendamentul 55
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru îndeplinirea eficace a 
obiectivului de scădere a prețurilor în 
regiunile ultraperiferice și de diminuare a
costurilor suplimentare pe care le implică 
ultraperifericitatea și, în același timp, de
menținere a competitivității produselor 
Uniunii, trebuie să se acorde ajutoare 
pentru furnizarea de produselor ale Uniunii 
în regiunile ultraperiferice. Aceste ajutoare 
ar trebui să țină seama de cheltuielile 
suplimentare de transport către regiunile 
ultraperiferice și de prețurile practicate la 
exportul către țările terțe, precum și, în 
cazul în care este vorba de inputuri agricole 
sau de produse destinate prelucrării, de alte 
costuri suplimentare generate de 
ultraperifericitate, și anume de insularitate 
și de suprafețele agricole reduse.

(8) Pentru îndeplinirea eficace a 
obiectivului de scădere a prețurilor în
regiunile ultraperiferice prin diminuarea
costurilor suplimentare pe care le implică 
ultraperifericitatea și pentru a permite 
aprovizionarea acestor teritorii cu 
produse indispensabile vieții cotidiene a 
locuitorilor lor, trebuie să se acorde 
ajutoare pentru furnizarea de produselor ale 
Uniunii în regiunile ultraperiferice. Aceste 
ajutoare ar trebui să țină seama de 
cheltuielile suplimentare de transport către 
regiunile ultraperiferice și de prețurile 
practicate la exportul către țările terțe, 
precum și, în cazul în care este vorba de 
inputuri agricole sau de produse destinate 
prelucrării, de alte costuri suplimentare 
generate de ultraperifericitate, și anume de 
insularitate și de suprafețele agricole 
reduse.

Or. fr

Amendamentul 56
Patrice Tirolien
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru îndeplinirea eficace a 
obiectivului de scădere a prețurilor în 
regiunile ultraperiferice și de diminuare a 
costurilor suplimentare pe care le implică 
ultraperifericitatea și, în același timp, de 
menținere a competitivității produselor 
Uniunii, trebuie să se acorde ajutoare 
pentru furnizarea de produselor ale Uniunii 
în regiunile ultraperiferice. Aceste ajutoare 
ar trebui să țină seama de cheltuielile 
suplimentare de transport către regiunile 
ultraperiferice și de prețurile practicate la 
exportul către țările terțe, precum și, în 
cazul în care este vorba de inputuri agricole 
sau de produse destinate prelucrării, de alte 
costuri suplimentare generate de 
ultraperifericitate, și anume de insularitate 
și de suprafețele agricole reduse.

(8) Pentru îndeplinirea eficace a 
obiectivului de scădere a prețurilor în 
regiunile ultraperiferice și de diminuare a 
costurilor suplimentare pe care le implică 
ultraperifericitatea și, în același timp, de 
menținere a competitivității producțiilor 
regiunilor ultraperiferice, trebuie să se 
acorde ajutoare pentru furnizarea de 
produse în regiunile ultraperiferice. Aceste 
ajutoare ar trebui să țină seama de 
cheltuielile suplimentare legate de
transportul acestor produse către regiunile 
ultraperiferice și de prețurile practicate la 
exportul către țările terțe, precum și, în 
cazul în care este vorba de inputuri agricole 
sau de produse destinate prelucrării, de alte 
costuri suplimentare generate de 
ultraperifericitate, și anume de insularitate 
și de suprafețele agricole reduse.

Or. fr

Amendamentul 57
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru îndeplinirea eficace a 
obiectivului de scădere a prețurilor în 
regiunile ultraperiferice și de diminuare a 
costurilor suplimentare pe care le implică 
ultraperifericitatea și, în același timp, de 
menținere a competitivității produselor 
Uniunii, trebuie să se acorde ajutoare 
pentru furnizarea de produselor ale Uniunii 
în regiunile ultraperiferice. Aceste ajutoare 
ar trebui să țină seama de cheltuielile 
suplimentare de transport către regiunile 

(8) Pentru îndeplinirea eficace a 
obiectivului de scădere a prețurilor în 
regiunile ultraperiferice și de diminuare a 
costurilor suplimentare pe care le implică 
ultraperifericitatea și, în același timp, de 
menținere a competitivității produselor 
Uniunii, trebuie să se acorde ajutoare 
pentru furnizarea de produselor ale Uniunii 
în regiunile ultraperiferice. Aceste ajutoare 
ar trebui să țină seama de cheltuielile 
suplimentare legate de transportul acestor 



PE462.855v01-00 8/33 AM\864566RO.doc

RO

ultraperiferice și de prețurile practicate la 
exportul către țările terțe, precum și, în 
cazul în care este vorba de inputuri agricole
sau de produse destinate prelucrării, de alte 
costuri suplimentare generate de 
ultraperifericitate, și anume de insularitate 
și de suprafețele agricole reduse.

produse către regiunile ultraperiferice și de 
prețurile practicate la exportul către țările 
terțe, precum și, în cazul în care este vorba 
de inputuri agricole sau de produse 
destinate prelucrării, de alte costuri 
suplimentare generate de ultraperifericitate, 
și anume de insularitate și de suprafețele 
agricole reduse.

Or. ro

Amendamentul 58
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Sprijinirea sectoarelor tradiționale se 
impune cu atât mai mult cu cât aceasta le 
permite să-și mențină competitivitatea pe 
piața europeană în fața concurenței 
țărilor terțe, dar și din cauză că s-au 
semnat noi acorduri comerciale cu țările 
din America Latină și în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului, 
punând în dificultate unele dintre aceste 
sectoare. Statele membre ar trebui, cu 
toate acestea, să asigure, de asemenea, 
diversificarea activității agricole în 
regiunile ultraperiferice.

Or. es

Amendamentul 59
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Sprijinirea sectoarelor tradiționale se 
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impune cu atât mai mult cu cât aceasta le 
permite să-și mențină calitatea produselor 
și competitivitatea pe piața europeană în 
fața concurenței țărilor din America 
Latină și a țărilor ACP, dar și din cauză 
că s-au semnat noi acorduri comerciale 
cu țările din America Latină și în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului, 
punând în dificultate sectoarele 
respective. Comisia ar trebui totuși să aibă 
grijă ca sprijinul acordat așa-ziselor 
sectoare tradiționale (banane și trestie de 
zahăr) să nu aducă prejudicii dezvoltării 
celorlalte sectoare, așa-numitele sectoare 
de diversificare animală și vegetală.

Or. fr

Amendamentul 60
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deoarece orezul constituie un element 
de bază în dieta alimentară din Réunion, 
unde producția locală nu este suficientă 
pentru acoperirea necesităților locale, este 
necesar ca importul acestui produs în 
Réunion să fie în continuare scutit de toate 
taxele.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 61
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Producătorii agricoli din regiunile 
ultraperiferice trebuie încurajați să 
furnizeze produse de calitate, iar 
comercializarea acestora trebuie favorizată. 
În acest scop, poate fi utilă folosirea 
simbolului grafic introdus de Uniune.

(22) Producătorii agricoli din regiunile 
ultraperiferice trebuie încurajați să 
furnizeze produse de calitate, iar 
comercializarea acestora trebuie favorizată. 
În acest scop, poate fi utilă folosirea 
simbolului grafic introdus de Uniune. Ar 
trebui încurajată utilizarea indicatorilor 
de calitate, cum ar fi etichetele sau 
denumirile de origine controlată, pentru a 
pune în valoare produsele din regiunile 
ultraperiferice.

Or. fr

Amendamentul 62
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Producătorii agricoli din regiunile 
ultraperiferice trebuie încurajați să 
furnizeze produse de calitate, iar 
comercializarea acestora trebuie favorizată.
În acest scop, poate fi utilă folosirea 
simbolului grafic introdus de Uniune.

(22) Producătorii agricoli din regiunile 
ultraperiferice trebuie încurajați să 
furnizeze produse de calitate, iar 
comercializarea acestora trebuie favorizată.
În acest scop, poate fi utilă folosirea 
simbolului grafic introdus de Uniune. De 
asemenea, ar trebui încurajate și facilitate 
denumirile de origine controlată și 
garantată pentru a pune în valoare 
produsele din regiunile ultraperiferice.

Or. ro

Amendamentul 63
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Producătorii agricoli din regiunile 
ultraperiferice trebuie încurajați să 
furnizeze produse de calitate, iar 
comercializarea acestora trebuie favorizată. 
În acest scop, poate fi utilă folosirea 
simbolului grafic introdus de Uniune.

(22) Producătorii agricoli din regiunile 
ultraperiferice trebuie încurajați să 
continue să furnizeze produse de calitate, 
iar comercializarea acestora trebuie 
favorizată. În acest scop, poate fi utilă 
folosirea simbolului grafic introdus de 
Uniune.

Or. fr

Amendamentul 64
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Situația fitosanitară a producțiilor 
agricole din regiunile ultraperiferice este 
afectată de dificultăți specifice legate de 
condițiile climatice, precum și de 
insuficiența mijloacelor de combatere 
aplicate până în prezent în aceste regiuni. 
Prin urmare, trebuie puse în aplicare 
programe de combatere a organismelor 
dăunătoare, inclusiv prin metode biologice, 
și trebuie stabilită participarea financiară a 
Uniunii pentru realizarea programelor 
respective.

(27) Situația fitosanitară a producțiilor 
agricole din regiunile ultraperiferice este 
afectată de dificultăți specifice legate de 
condițiile climatice, precum și de 
insuficiența mijloacelor de combatere 
aplicate până în prezent în aceste regiuni. 
Prin urmare, trebuie puse în aplicare 
programe de cercetare, de formare și de 
combatere a organismelor dăunătoare, 
inclusiv prin metode biologice durabile, și 
trebuie stabilită participarea financiară a 
Uniunii pentru realizarea programelor 
respective.

Or. fr

Amendamentul 65
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Menținerea plantațiilor viticole, care 
este cultura cea mai răspândită din 
regiunile Madeira și Canare și care este 
foarte importantă pentru regiunea Azore, 
constituie un imperativ economic și 
ecologic. Pentru a contribui la sprijinul 
producției, nu ar trebui să se aplice în 
aceste regiuni nici primele de abandon, nici 
mecanismele comerciale, prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cu 
excepția, în cazul insulelor Canare, a 
distilării de criză, care ar trebui să poată fi 
aplicată în caz de perturbare excepțională a 
pieței ca urmare a unor probleme de 
calitate. De asemenea, dificultățile tehnice 
și socio-economice au împiedicat 
reconversia totală, în termenele prevăzute, 
a suprafețelor de viță de vie plantate în 
regiunile Madeira și Azore cu soiuri de viță 
de vie hibride interzise de 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Vinul 
produs de aceste plantații viticole este 
destinat numai consumului local 
tradițional.

(28)  Menținerea plantațiilor viticole, care 
este cultura cea mai răspândită din 
regiunile Madeira și Canare și care este 
foarte importantă pentru regiunea Azore, 
constituie un imperativ economic, social și 
ecologic. Pentru a contribui la sprijinul 
producției, nu ar trebui să se aplice în 
aceste regiuni nici primele de abandon, nici 
mecanismele comerciale, prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cu 
excepția, în cazul insulelor Canare, a 
distilării de criză, care ar trebui să poată fi 
aplicată în caz de perturbare excepțională a 
pieței ca urmare a unor probleme de 
calitate. De asemenea, dificultățile tehnice 
și socio-economice au împiedicat 
reconversia totală, în termenele prevăzute, 
a suprafețelor de viță de vie plantate în 
regiunile Madeira și Azore cu soiuri de viță 
de vie hibride interzise de 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Vinul 
produs de aceste plantații viticole este 
destinat numai consumului local 
tradițional.

Or. fr

Amendamentul 66
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Sprijinul în favoarea producției de 
lapte de vacă în Madeira și în Réunion nu a 
fost suficient pentru a menține echilibrul 
între aprovizionarea internă și cea externă, 
în special din cauza marilor dificultăți 
structurale care afectează acest sector și a 
slabei capacități a acestuia de a răspunde 
pozitiv la noi medii economice. Prin 

(30) Sprijinul în favoarea producției de 
lapte de vacă în Madeira și în Réunion nu a 
fost suficient pentru a menține echilibrul 
între aprovizionarea internă și cea externă, 
în special din cauza marilor dificultăți 
structurale care afectează acest sector și a 
slabei capacități a acestuia de a răspunde 
pozitiv la noi medii economice. Prin 
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urmare, producția de lapte UHT 
reconstituit din lapte praf provenind din 
Uniune trebuie autorizată în continuare, 
pentru a se asigura un procent mai 
important de acoperire a consumului local. 
Pentru a informa corect consumatorii, este 
necesar să se prevadă obligația de a indica 
pe eticheta produsului oferit la vânzare
modul în care a fost produs laptele UHT 
reconstituit din lapte praf.

urmare, producția de lapte UHT 
reconstituit din lapte praf provenind din 
Uniune trebuie autorizată în continuare, 
pentru a se asigura un procent mai 
important de acoperire a consumului local, 
fără a pierde din vedere nevoia de a 
asigura dezvoltarea durabilă a acestui 
sector. Pentru a informa corect 
consumatorii, este necesar să se prevadă 
obligația de a indica modul în care a fost 
produs laptele UHT reconstituit din lapte 
praf, precum și procentele de lapte 
proaspăt. Având în vedere situația actuală 
a sectoarelor laptelui din Martinica și 
Guadelupa, această măsură nu ar trebui 
aplicată în aceste teritorii decât după ce 
statul membru în cauză a demonstrat 
oportunitatea acesteia.

Or. fr

Amendamentul 67
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Sprijinul în favoarea producției de 
lapte de vacă în Madeira și în Réunion nu a 
fost suficient pentru a menține echilibrul 
între aprovizionarea internă și cea externă, 
în special din cauza marilor dificultăți 
structurale care afectează acest sector și a 
slabei capacități a acestuia de a răspunde 
pozitiv la noi medii economice. Prin 
urmare, producția de lapte UHT 
reconstituit din lapte praf provenind din 
Uniune trebuie autorizată în continuare, 
pentru a se asigura un procent mai 
important de acoperire a consumului local. 
Pentru a informa corect consumatorii, este 
necesar să se prevadă obligația de a indica 
pe eticheta produsului oferit la vânzare 
modul în care a fost produs laptele UHT 

(30) Sprijinul în favoarea producției de 
lapte de vacă în Madeira și în Réunion nu a 
fost suficient pentru a menține echilibrul 
între aprovizionarea internă și cea externă,
în special din cauza marilor dificultăți 
structurale care afectează acest sector. Prin 
urmare, producția de lapte UHT 
reconstituit din lapte praf provenind din 
Uniune trebuie autorizată în continuare, 
pentru a se asigura un procent mai 
important de acoperire a consumului local, 
atât timp cât această măsură nu împiedică 
colectarea și desfacerea laptelui obținut 
pe plan local și nici eforturile depuse în 
vederea facilitării dezvoltării acestei 
producții, obiectivul pe termen mediu 
pentru Réunion fiind autonomia 
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reconstituit din lapte praf. producției de lapte. Pentru a informa 
corect consumatorii, este necesar să se 
prevadă obligația de a indica pe eticheta 
produsului oferit la vânzare modul în care a 
fost produs laptele UHT reconstituit din 
lapte praf.

Or. fr

Amendamentul 68
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament nu trebuie să aducă atingere 
nivelului de sprijin specific de care au 
beneficiat până în prezent regiunile 
ultraperiferice. Este motivul pentru care, 
pentru executarea măsurilor adecvate, 
statele membre ar trebui să dispună de
sumele care corespund sprijinului acordat
deja de Uniune în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 247/2006.

(35) Pentru a garanta îndeplinirea 
obiectivelor prezentului regulament și, în 
special, păstrarea și dezvoltarea necesară 
a activității agricole în regiunile 
ultraperiferice, ar trebui revizuite sumele 
care corespund sprijinului acordat deja de 
Uniune regiunilor ultraperiferice în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 247/2006.

Or. es

Amendamentul 69
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Din anul 2006, în anumite regiuni 
ultraperiferice a sporit necesarul de 
produse esențiale, în special în Insulele 
Azore și în DOM, din cauza dezvoltării 
șeptelului și a presiunii demografice. Este 
prin urmare necesar să se sporească partea 

(36) Din anul 2006, în anumite regiuni 
ultraperiferice a sporit necesarul de 
produse esențiale, în special în Insulele 
Azore și în DOM, din cauza dezvoltării 
șeptelului și a presiunii demografice. Este 
prin urmare necesar să se sporească 
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din buget pe care o pot utiliza statele 
membre pentru regimul specific de 
aprovizionare a regiunilor în cauză.

alocarea bugetară anuală pentru 
programele POSEI, precum și partea din 
buget pe care o pot utiliza statele membre 
pentru regimul specific de aprovizionare a 
regiunilor în cauză.

Or. fr

Amendamentul 70
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament adoptă măsurile 
specifice din domeniul agricol pentru 
remedierea dificultăților cauzate de 
ultraperifericitate, și anume de distanță, 
insularitate, suprafață redusă, relief, climă 
dificilă și dependență economică de un 
număr mic de produse din regiunile 
Uniunii menționate la articolul 349 din 
tratat, denumite în continuare „regiuni 
ultraperiferice”.

Prezentul regulament adoptă măsurile 
specifice din domeniul agricol pentru 
remedierea dificultăților cauzate de 
ultraperifericitate, și anume de distanță, 
insularitate, suprafață redusă, relief, climă 
dificilă și accentuarea inevitabilă a 
impactului schimbărilor climatice, 
precum și de dependență economică de un 
număr mic de produse din regiunile 
Uniunii menționate la articolul 349 din 
tratat, denumite în continuare „regiuni 
ultraperiferice”.

Or. fr

Amendamentul 71
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) garantarea aprovizionării regiunilor 
ultraperiferice cu produse esențiale pentru 
consumul uman sau pentru prelucrare și ca 
inputuri agricole evitând costurile 
suplimentare de ultraperifericitate.

(a) garantarea aprovizionării regiunilor 
ultraperiferice cu produse esențiale pentru 
consumul uman sau pentru prelucrare și ca 
inputuri agricole evitând costurile 
suplimentare de ultraperifericitate, fără a 
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aduce atingere producțiilor locale și 
dezvoltării acestora.

Or. fr

Amendamentul 72
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea și dezvoltarea activității 
agricole în regiunile ultraperiferice, 
inclusiv producția, prelucrarea și 
comercializarea produselor locale.

(b) menținerea și dezvoltarea activității 
agricole durabile în regiunile 
ultraperiferice, inclusiv producția, 
prelucrarea și comercializarea produselor 
locale de calitate, astfel încât aceste 
teritorii să dobândească la un moment dat 
autonomie alimentară, evitând, astfel, 
transportul inutil de bunuri.

Or. fr

Amendamentul 73
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea și dezvoltarea activității 
agricole în regiunile ultraperiferice, 
inclusiv producția, prelucrarea și 
comercializarea produselor locale.

(b) menținerea, dezvoltarea și 
diversificarea, în măsura posibilului, a 
activității agricole în regiunile 
ultraperiferice, inclusiv producția, 
prelucrarea și comercializarea produselor 
locale, garantând, în același timp, venituri 
adecvate pentru producători.

Or. es
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Amendamentul 74
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea și dezvoltarea activității 
agricole în regiunile ultraperiferice, 
inclusiv producția, prelucrarea și 
comercializarea produselor locale.

(b) menținerea și dezvoltarea activității 
agricole în regiunile ultraperiferice, 
inclusiv producția, prelucrarea și 
comercializarea producțiilor și a 
produselor locale.

Or. fr

Amendamentul 75
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovarea cercetării și a inovării, în 
special pentru a permite apariția de 
producții agricole durabile, cu valoare 
adăugată ridicată.

Or. fr

Amendamentul 76
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri specifice în favoarea 
producțiilor agricole locale, astfel cum sunt 
prevăzute în capitolul IV.

(b) măsuri specifice în favoarea 
producțiilor agricole locale durabile, astfel 
cum sunt prevăzute în capitolul IV.

Or. fr
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Amendamentul 77
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri specifice în favoarea 
producțiilor agricole locale, astfel cum sunt 
prevăzute în capitolul IV.

(b) măsuri specifice în favoarea 
producțiilor agricole locale, astfel cum sunt 
stabilite în capitolul IV.

Or. fr

Amendamentul 78
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri permițând dezvoltarea unor 
programe de cercetare și inovare pentru 
apariția unei agriculturi durabile cu o 
valoare adăugată ridicată.

Or. fr

Amendamentul 79
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La nivelul geografic corespunzător, 
autoritățile, colectivitățile locale 
competente, organizațiile competente, 
organizațiile reprezentative și/sau 
profesionale interesate sunt consultate cu 
privire la proiectele de programe POSEI 
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înainte ca acestea să fie prezentate 
Comisiei pentru aprobare.

Or. fr

Amendamentul 80
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ca sprijin pentru proiecte de cercetare, 
ca măsuri care vizează sprijinirea 
proiectelor de cercetare sau ca măsuri 
eligibile pentru finanțare din partea 
Uniunii în temeiul Deciziei 2009/470/CE 
a Consiliului9;

eliminat

__________________
9.JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

Or. fr

Amendamentul 81
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dispozițiile luate pentru a asigura 
punerea în aplicare eficientă și adecvată a 
programelor, inclusiv în materie de 
publicitate, de monitorizare și de evaluare, 
precum și stabilirea indicatorilor 
cuantificați, utilizați la evaluarea 
programului;

(c) dispozițiile luate pentru a asigura 
punerea în aplicare eficientă și adecvată a 
programelor, inclusiv în materie de 
publicitate, de monitorizare și de evaluare, 
precum și stabilirea indicatorilor 
cuantificați, utilizați la evaluarea 
programului, aceste dispoziții cuprinzând, 
pe lângă alte măsuri, instituirea unui 
comitet de urmărire și evaluare a 
acțiunilor de sprijinire a producțiilor 
locale;
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Or. es

Amendamentul 82
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În funcție de evaluarea anuală a 
executării măsurilor incluse în programele 
POSEI, statele membre pot supune 
Comisiei propuneri de modificare în cadrul 
resurselor financiare menționate la articolul 
29 alineatele (2) și (3), pentru a adapta mai 
bine măsurile respective la cerințele 
regiunilor ultraperiferice și la strategia 
propusă. Comisia adoptă, printr-un act de 
punere în aplicare, modalitățile unitare de 
prezentare a propunerilor de modificare a 
programului.

(2) În funcție de evaluarea anuală a 
executării măsurilor incluse în programele 
POSEI, statele membre pot supune 
Comisiei, după consultarea autorităților 
locale, propuneri de modificare în cadrul 
resurselor financiare menționate la articolul 
29 alineatele (2) și (3), pentru a adapta mai 
bine măsurile respective la cerințele 
regiunilor ultraperiferice și la strategia 
propusă. Comisia adoptă, printr-un act de 
punere în aplicare, modalitățile unitare de 
prezentare a propunerilor de modificare a 
programului.

Or. fr

Amendamentul 83
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Niciun ajutor nu se acordă pentru 
aprovizionarea cu produse care au 
beneficiat deja de regimul specific de 
aprovizionare într-o altă regiune 
ultraperiferică.

(3) Niciun ajutor nu se acordă pentru 
aprovizionarea cu produse care au 
beneficiat deja de regimul specific de 
aprovizionare într-o altă regiune 
ultraperiferică, în conformitate cu 
articolul 12, care vizează impactul 
avantajului.

Or. fr
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Amendamentul 84
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de fluxurile de schimburi comerciale cu 
restul Uniunii;

(b) de fluxurile de schimburi comerciale cu 
restul Uniunii și impactul în ceea ce 
privește schimbările climatice;

Or. fr

Amendamentul 85
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă este cazul, de necesitatea de a nu 
împiedica posibilitățile de dezvoltare a 
producțiilor locale.

(d) de necesitatea de a nu împiedica 
posibilitățile de dezvoltare a producțiilor 
locale, mai ales evaluând cu precauție 
impactul produs de acordarea de ajutor 
pentru aprovizionare asupra produselor 
ce sunt produse și la nivel local și asupra 
potențialului de dezvoltare al acestora.

Or. fr

Amendamentul 86
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) care sunt exportate către țările terțe sau 
expediate către restul Uniunii în limitele 
cantităților care corespund expedierilor 

(a) care sunt exportate către țările terțe sau 
expediate către restul Uniunii în limitele 
cantităților care corespund expedierilor 
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tradiționale și exporturilor tradiționale. 
Aceste cantități sunt stabilite de Comisie 
printr-un act de punere în aplicare pe baza 
mediei expedierilor sau exporturilor din 
decursul anilor 1989, 1990 și 1991.

medii și exporturilor medii. Aceste cantități 
sunt stabilite de Comisie printr-un act de 
punere în aplicare pe baza unor date 
reprezentative ce acoperă o perioadă de 
până la cinci ani precedând anul în curs.

Or. fr

Amendamentul 87
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) care sunt exportate către țările terțe sau 
expediate către restul Uniunii în limitele 
cantităților care corespund expedierilor 
tradiționale și exporturilor tradiționale. 
Aceste cantități sunt stabilite de Comisie 
printr-un act de punere în aplicare pe baza 
mediei expedierilor sau exporturilor din 
decursul anilor 1989, 1990 și 1991.

(a) care sunt exportate către țările terțe sau 
expediate către restul Uniunii în limitele 
cantităților stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare pe baza mediei 
expedierilor sau exporturilor pe durata 
celor trei ani care preced anul în curs, cu 
un prag minim ce corespunde mediei 
expedierilor sau exporturilor din decursul 
anilor 1989, 1990 și 1991.

Or. pt

Justificare

Cantitățile care trebuie exportate sau expediate către restul Uniunii ar trebui să reflecte 
evoluția pieței, iar determinarea acestora ar trebui să țină cont în special de media celor trei 
ani care preced anul în curs.

Amendamentul 88
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) care sunt exportate către țările terțe sau 
expediate către restul Uniunii în limitele 
cantităților care corespund expedierilor 

(a) care sunt exportate către țările terțe sau 
expediate către restul Uniunii în limitele 
cantităților care corespund expedierilor 
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tradiționale și exporturilor tradiționale. 
Aceste cantități sunt stabilite de Comisie 
printr-un act de punere în aplicare pe baza 
mediei expedierilor sau exporturilor din 
decursul anilor 1989, 1990 și 1991.

tradiționale și exporturilor tradiționale. 
Aceste cantități sunt stabilite de Comisie 
printr-un act de punere în aplicare pe baza 
mediei expedierilor sau exporturilor din 
decursul celor mai buni trei ani.

Or. pt

Amendamentul 89
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care sunt exportate către țările terțe în 
cadrul unui comerț regional, conform 
destinațiilor și condițiilor stabilite de 
Comisie printr-un act de punere în 
aplicare;

(b) care sunt exportate către țările terțe în 
cadrul unui comerț regional;

Or. pt

Justificare

Formularea propusă de Comisie ar restricționa în mod serios creșterea sectorului agro-
industrial în regiunile ultraperiferice, prin impunerea unor cantități perimate și a unor 
destinații de export care nu mai reflectă deloc realitatea actuală.

Amendamentul 90
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) care sunt expediate din Azore către 
Madeira sau invers;

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 91
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) care sunt expediate între regiunile 
Azore, Madeira și Insulele Canare;

Or. pt

Amendamentul 92
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) care sunt expediate din Madeira către 
Insulele Canare sau invers.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 93
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul prezentului capitol, prin 
„comerț regional” se înțelege comerțul 
efectuat, pentru fiecare DOM, pentru 
Insulele Azore și Madeira și pentru 
Insulele Canare, către țări terțe stabilite de 
Comisie printr-un act de punere în 
aplicare.

(3) În sensul prezentului capitol, prin 
„comerț regional” se înțelege comerțul 
efectuat, pentru fiecare DOM, pentru 
Insulele Azore și Madeira și pentru 
Insulele Canare, către țări terțe.

Or. pt
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Justificare

Formularea propusă de Comisie ar restricționa în mod serios creșterea sectorului agro-
industrial în regiunile ultraperiferice, prin impunerea unor cantități perimate și a unor 
destinații de export care nu mai reflectă deloc realitatea actuală.

Amendamentul 94
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Partea programului consacrată
măsurilor în favoarea producțiilor agricole 
locale conține cel puțin următoarele 
elemente:

(2) Părțile programului consacrate
măsurilor în favoarea producțiilor agricole 
locale conțin cel puțin următoarele 
elemente:

Or. fr

Amendamentul 95
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) descrierea strategiei propuse, 
prioritățile reținute și obiectivele generale 
și operative cuantificate, precum și o
evaluare a impactului economic, ecologic 
și social, inclusiv în materie de ocupare a 
forței de muncă;

(b) descrierea strategiei propuse, 
prioritățile reținute și obiectivele generale 
și operative cuantificate, precum și o 
evaluare a impactului economic, ecologic 
și social, inclusiv în materie de ocupare a 
forței de muncă, a calității produselor 
locale și a impactului pozitiv al măsurilor 
în ceea ce privește schimbările climatice;

Or. fr

Amendamentul 96
Rosa Estaràs Ferragut
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) condițiile pentru acordarea ajutorului, 
produsele și volumele în cauză;

eliminat

Or. es

Amendamentul 97
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) valoarea ajutorului stabilită pentru 
fiecare măsură sau acțiune în vederea 
atingerii unuia sau a mai multor obiective 
vizate de program;

(f) valoarea ajutorului stabilită pentru 
fiecare măsură și valoarea previzională 
prevăzută pentru fiecare acțiune în 
vederea atingerii unuia sau a mai multor 
obiective vizate de program;

Or. es

Amendamentul 98
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) plafonul maxim. eliminat

Or. es

Amendamentul 99
Patrice Tirolien
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) După aprobarea proiectelor 
beneficiarilor, statele membre le pot 
furniza acestora o atestare care să le 
faciliteze demersurile în vederea obținerii 
unei prefinanțări bancare.

Or. fr

Amendamentul 100
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 39 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, sumele 
anuale maxime eligibile în cadrul 
ajutorului Uniunii prevăzute în anexa I la 
regulamentul respectiv se pot majora până 
la valoarea lor dublă în ceea ce privește 
măsura de protecție a lacurilor din Azore și 
măsura de conservare a peisajului și a 
caracteristicilor tradiționale ale terenurilor 
agricole și conservarea zidurilor din piatră 
care susțin terasele din Madeira.

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 39 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, sumele 
anuale maxime eligibile în cadrul 
ajutorului Uniunii prevăzute în anexa I la 
regulamentul respectiv se pot majora până 
la valoarea lor dublă în ceea ce privește 
măsura de protecție a lacurilor din Azore și 
măsura de conservare a peisajului și a 
caracteristicilor tradiționale ale terenurilor 
agricole și conservarea zidurilor din piatră 
care susțin terasele din Madeira și din 
Insulele Canare.

Or. es

Amendamentul 101
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Contribuția FEADR la programele 
regiunilor ultraperiferice s-ar putea ridica 
la 85% pentru fiecare dintre axele 
stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005.

Or. es

Amendamentul 102
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 114 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, 
se autorizează în Madeira și în 
departamentul francez de peste mări 
Réunion producția de lapte UHT 
reconstituit din lapte praf provenind din 
Uniune, în limita necesarului de consum 
local, atât timp cât această măsură nu
împiedică colectarea și desfacerea laptelui 
obținut pe plan local. Acest produs este 
destinat numai consumului local.

Prin derogare de la articolul 114 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, 
se autorizează în Madeira și în 
departamentul francez de peste mări 
Réunion producția de lapte UHT 
reconstituit din lapte praf provenind din 
Uniune, în limita necesarului de consum 
local, atât timp cât această măsură nu 
împiedică colectarea și desfacerea laptelui 
obținut pe plan local. În cazul în care 
statul membru în cauză demonstrează 
oportunitatea unei astfel de măsuri pentru 
departamentele franceze de peste mări 
Guadelupa și Martinica, Comisia este 
împuternicită, în conformitate cu articolul 
33, să adopte actele delegate necesare, în 
vederea extinderii măsurii respective la 
departamentele sus-menționate. Acest 
produs este destinat numai consumului 
local.

Or. fr

Amendamentul 103
Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru fiecare exercițiu financiar 
Uniunea finanțează măsurile prevăzute la 
capitolele II și IV, care ar trebui să 
includă creșterile efective cu 20% în 
cadrul regimului specific de 
aprovizionare, considerate drept necesare 
pentru Portugalia și Franța.

Or. pt

Amendamentul 104
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Alocările bugetare prevăzute pentru 
DOM sunt crescute proporțional după ce 
departamentul francez de peste mări 
Mayotte devine o regiune ultraperiferică a 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 105
Elie Hoarau

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunicări și rapoarte Comunicări, rapoarte și studii de impact

Or. fr
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Amendamentul 106
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prezintă Comisiei, până 
la data de 31 iulie a fiecărui an, un raport 
cu privire la punerea în aplicare, în 
decursul anului precedent, a măsurilor 
prevăzute de prezentul regulament.

(2) Statele membre prezintă Comisiei, până 
la data de 30 septembrie a fiecărui an, un 
raport cu privire la punerea în aplicare, în 
decursul anului precedent, a măsurilor 
prevăzute de prezentul regulament.

Or. pt

Amendamentul 107
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prezintă Comisiei, până 
la data de 31 iulie a fiecărui an, un raport 
cu privire la punerea în aplicare, în 
decursul anului precedent, a măsurilor 
prevăzute de prezentul regulament.

(2) Statele membre prezintă Comisiei, până 
la data de 31 august a fiecărui an, un raport 
cu privire la punerea în aplicare, în 
decursul anului precedent, a măsurilor 
prevăzute de prezentul regulament.

Or. pt

Justificare

Termenul ar trebui extins, dat fiind faptul că o mare parte a datelor cuprinse în raport nu 
sunt obținute de autoritățile naționale competente decât în luna iulie, ceea ce nu permite 
finalizarea raportului în timp util.

Amendamentul 108
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la 30 iunie 2015, iar apoi o dată la 
cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport general 
din care să reiasă impactul acțiunilor 
realizate în temeiul prezentului regulament, 
inclusiv în sectorul bananelor, însoțit, după 
caz, de propuneri corespunzătoare.

(3) Până la 30 iunie 2015, iar apoi o dată la 
cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport general 
din care să reiasă impactul acțiunilor 
realizate în temeiul prezentului regulament, 
inclusiv în sectorul bananelor și în cel al 
laptelui, însoțit, după caz, de propuneri 
corespunzătoare.

Or. pt

Amendamentul 109
Elie Hoarau

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Înainte de începerea oricăror 
negocieri comerciale între, pe de o parte, 
Uniunea Europeană și, pe de altă parte, 
țările terțe, organizațiile regionale sau 
cele internaționale, Comisia elaborează 
studii de impact privind producțiile 
agricole sprijinite prin programul POSEI 
și susceptibile de a face obiectul 
negocierilor. Pentru aceste studii de 
impact, Comisia adoptă criteriile definite 
de Organizația Națiunilor Unite.

Or. fr

Amendamentul 110
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care intră în vigoare 
acorduri de comerț internațional sau au 
loc modificări semnificative ale politicii 
agricole comune, ar trebui realizate studii 
de impact cu privire la agricultura 
regiunilor ultraperiferice, și în special 
producțiile mari ale acestora.

Or. pt

Amendamentul 111
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În urma studiilor de impact realizate 
în conformitate cu alineatul (3a), ar 
trebui, dacă este cazul, propuse 
modificări, în vederea unei mai bune 
adaptări a agriculturii regiunilor 
ultraperiferice la noile realități.

Or. pt

Amendamentul 112
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Modificare ulterioară

În termen de cel mult trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prezintă noi 
propuneri, în special financiare, care să 
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țină cont de dobândirea de către teritoriul 
Mayotte a statutului de regiune 
ultraperiferică, precum și de noile 
sectoare de diversificare.

Or. fr


