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Amendamentul 1
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă faptul că, dat fiind plafonul 
impus de cadrul financiar multianual 2014-
2020 (CFM) pentru rubrica 2, este posibil 
ca, în practică, unele dintre categoriile 
importante din domeniul politicii agricole 
comune (PAC), inclusiv plățile directe și 
măsurile de piață, să fie reduse în 2016;

1. regretă faptul că, dat fiind plafonul 
impus de cadrul financiar multianual 2014-
2020 (CFM) pentru rubrica 2, este posibil 
ca, în practică, unele dintre categoriile 
importante din domeniul politicii agricole 
comune (PAC), inclusiv plățile directe și 
măsurile de piață, să fie reduse în 2016, în 
pofida faptului că angajamentele și plățile 
totale cu crescut cu 2,4 % și, respectiv, 
1,6 %;

Or. pl

Amendamentul 2
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. observă că această reducere a 
bugetului reflectă o nouă PAC adaptată 
pieței și bazată pe liberalizarea deplină a 
pieței, cu consecințe serioase pentru 
agricultura europeană;

Or. pt

Amendamentul 3
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă reducerile operate la bugetul 
pentru măsurile de intervenție pe piețele 
agricole în comparație cu 2015; nu este de 
acord cu Comisia ca măsurile de urgență 
legate de embargoul rus asupra 
importurilor de anumite produse agricole 
din UE să se limiteze la anul 2015, întrucât 
Rusia și-a exprimat intenția de a extinde 
interdicția asupra importurilor până la 
începutul anului 2016; este preocupat de 
faptul că, în 2016, va fi nevoie de 
intervenții suplimentare pe piață ca urmare 
a acestui fapt pentru a sprijini agricultorii 
UE afectați de embargo;

7. regretă reducerile operate la bugetul 
pentru măsurile de intervenție pe piețele 
agricole în comparație cu 2015; nu este de 
acord cu Comisia ca măsurile de urgență 
legate de embargoul rus asupra 
importurilor de anumite produse agricole 
din UE să se limiteze la anul 2015, întrucât 
Rusia și-a exprimat intenția de a extinde 
interdicția asupra importurilor până la 
începutul anului 2016; este preocupat de 
faptul că, în 2016, va fi nevoie de 
intervenții suplimentare pe piață ca urmare 
a acestui fapt pentru a sprijini agricultorii 
UE afectați de embargo, în special în țările 
care se învecinează cu Rusia;

Or. pl

Amendamentul 4
Tibor Szanyi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă reducerile operate la bugetul 
pentru măsurile de intervenție pe piețele 
agricole în comparație cu 2015; nu este de 
acord cu Comisia ca măsurile de urgență 
legate de embargoul rus asupra 
importurilor de anumite produse agricole 
din UE să se limiteze la anul 2015, întrucât 
Rusia și-a exprimat intenția de a extinde 
interdicția asupra importurilor până la 
începutul anului 2016; este preocupat de 
faptul că, în 2016, va fi nevoie de
intervenții suplimentare pe piață ca urmare 
a acestui fapt pentru a sprijini agricultorii 
UE afectați de embargo;

7. regretă reducerile operate la bugetul 
pentru măsurile de intervenție pe piețele 
agricole în comparație cu 2015; nu este de 
acord cu Comisia ca măsurile de urgență 
legate de embargoul rus asupra 
importurilor de anumite produse agricole 
din UE să se limiteze la anul 2015, întrucât 
Rusia și-a exprimat intenția de a extinde 
interdicția asupra importurilor până la 
începutul anului 2016; îndeamnă la
intervenții suplimentare pe piață în 2016
pentru a sprijini agricultorii UE și sectorul 
alimentației afectați de embargo;

Or. en
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Amendamentul 5
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă reducerile operate la bugetul 
pentru măsurile de intervenție pe piețele 
agricole în comparație cu 2015; nu este de 
acord cu Comisia ca măsurile de urgență 
legate de embargoul rus asupra 
importurilor de anumite produse agricole 
din UE să se limitează la anul 2015, 
întrucât Rusia și-a exprimat intenția de a 
extinde interdicția asupra importurilor până 
la începutul anului 2016; este preocupat de 
faptul că, în 2016, va fi nevoie de 
intervenții suplimentare pe piață ca urmare 
a acestui fapt pentru a sprijini agricultorii 
UE afectați de embargo;

7. regretă reducerile operate la bugetul 
pentru măsurile de intervenție pe piețele 
agricole în comparație cu 2015; nu este de 
acord cu Comisia ca măsurile de urgență 
legate de embargoul rus asupra 
importurilor de anumite produse agricole 
din UE să se limitează la anul 2015 și 
consideră că măsurile de urgență ar 
trebui extinse statelor care au suferit 
indirect în urma embargoului cu Rusia, 
întrucât Rusia și-a exprimat intenția de a 
extinde interdicția asupra importurilor până 
la începutul anului 2016; este preocupat de 
faptul că, în 2016, va fi nevoie de 
intervenții suplimentare pe piață ca urmare 
a acestui fapt pentru a sprijini agricultorii 
UE afectați de embargo;

Or. ro

Amendamentul 6
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă reducerile operate la bugetul 
pentru măsurile de intervenție pe piețele 
agricole în comparație cu 2015; nu este de 
acord cu Comisia ca măsurile de urgență 
legate de embargoul rus asupra 
importurilor de anumite produse agricole 
din UE să se limitează la anul 2015, 
întrucât Rusia și-a exprimat intenția de a 
extinde interdicția asupra importurilor 
până la începutul anului 2016; este 
preocupat de faptul că, în 2016, va fi 

7. regretă reducerile operate la bugetul 
pentru măsurile de intervenție pe piețele 
agricole în comparație cu 2015; dat fiind 
faptul că Rusia a confirmat prelungirea 
interzicerii importurilor până în august
2016, solicită Comisiei să aplice toate 
măsurile necesare, cum ar fi utilizarea 
marjei disponibile sub plafon, pentru a 
sprijini agricultorii UE din toate sectoarele 
agricole afectate de embargo;
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nevoie de intervenții suplimentare pe piață 
ca urmare a acestui fapt pentru a sprijini 
agricultorii UE afectați de embargo;

Or. en

Amendamentul 7
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. regretă reducerile operate la bugetul 
pentru măsurile de intervenție pe piețele 
agricole în comparație cu 2015; nu este de 
acord cu Comisia ca măsurile de urgență 
legate de embargoul rus asupra 
importurilor de anumite produse agricole 
din UE să se limitează la anul 2015, 
întrucât Rusia și-a exprimat intenția de a 
extinde interdicția asupra importurilor 
până la începutul anului 2016; este 
preocupat de faptul că, în 2016, va fi 
nevoie de intervenții suplimentare pe piață 
ca urmare a acestui fapt pentru a sprijini 
agricultorii UE afectați de embargo;

7. regretă reducerile operate la bugetul 
pentru măsurile de intervenție pe piețele 
agricole în comparație cu 2015; salută 
decizia Comisiei prin care măsurile de
sprijin pentru producătorii de fructe și 
legume afectați de embargoul rus urmează 
să fie prelungite cu efect din 
1 august 2015 și solicită ca aceste măsuri 
să rămână în vigoare cât timp sunt 
valabile interdicțiile la import și să fie 
extinse pentru a acoperi toate sectoarele 
culturilor și zootehnice afectate;
subliniază că sectorul laptelui necesită o 
atenție specială, deoarece embargoul rus 
creează insecuritate suplimentară pentru 
producători, exacerbând scăderea 
prețurilor înregistrată de la eliminarea 
sistemului de cote;

Or. es

Amendamentul 8
Miguel Viegas

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. este surprins de reducerea 
semnificativă a ajutorului pentru 
organizațiile de producători, de la 541,5 
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milioane EUR la 387 milioane EUR, 
reducere care contravine abordării pe 
care se întemeiază noua PAC, bazată pe 
consolidarea acestor organizații ale 
producătorilor;

Or. pt

Amendamentul 9
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că este necesar să se 
introducă o linie bugetară specifică 
pentru a sprijini producătorii de lapte 
care suferă din cauza efectelor pe termen 
lung ale embargoului rus asupra pieței;

Or. en

Amendamentul 10
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. insistă asupra necesității de a prevedea 
fonduri pentru a compensa pierderile 
economice suferite de fermieri ca urmare a 
crizelor piețelor și a crizelor sanitare sau 
fitosanitare, cum ar fi Xylella fastidiosa, și 
reafirmă necesitatea de a utiliza marjele 
disponibile în cadrul rubricii 2 în acest 
scop;

8. insistă asupra necesității de a prevedea 
fonduri pentru a compensa pierderile 
economice suferite de fermieri ca urmare a 
crizelor piețelor și a crizelor sanitare sau 
fitosanitare, cum ar fi Xylella fastidiosa, și 
reafirmă necesitatea de a utiliza marjele 
disponibile în cadrul rubricii 2 în acest 
scop; solicită majorarea resurselor 
necesare pentru a interveni pe piața 
produselor lactate, împiedicând o 
prăbușire previzibilă a prețurilor în urma 
eliminării sistemului de cote pentru lapte;
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Or. pt

Amendamentul 11
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. insistă asupra necesității de a prevedea 
fonduri pentru a compensa pierderile 
economice suferite de fermieri ca urmare a 
crizelor piețelor și a crizelor sanitare sau 
fitosanitare, cum ar fi Xylella fastidiosa, și 
reafirmă necesitatea de a utiliza marjele 
disponibile în cadrul rubricii 2 în acest 
scop;

8. insistă asupra necesității de a prevedea 
fonduri pentru a compensa pierderile 
economice suferite de fermieri ca urmare a 
crizelor piețelor și a crizelor sanitare sau 
fitosanitare, cum ar fi Xylella fastidiosa, și 
reafirmă necesitatea de a utiliza marjele 
disponibile în cadrul rubricii 2 în acest 
scop; insistă că despăgubirile pentru 
eradicare ar trebui să acopere, de 
asemenea, refacerea ecosistemelor 
agricole, inclusiv a solului, precum și 
crearea unei diversități biologice robuste 
și, în special, asigurarea unei diversități 
genetice a stocului vegetal care să 
includă, în mod ideal, caracteristici de 
rezistență sau de toleranță la boală; 
consideră că unul dintre obiectivele 
oricăror ajutoare acordate ar trebui să fie 
asigurarea unor ecosisteme agricole 
echilibrate, cu diversitate biologică, și a 
unor peisaje mai rezistente la atacuri 
viitoare;

Or. en

Amendamentul 12
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. insistă asupra necesității de a prevedea 8. insistă asupra necesității de a prevedea 
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fonduri pentru a compensa pierderile 
economice suferite de fermieri ca urmare a 
crizelor piețelor și a crizelor sanitare sau 
fitosanitare, cum ar fi Xylella fastidiosa, și 
reafirmă necesitatea de a utiliza marjele 
disponibile în cadrul rubricii 2 în acest 
scop;

fonduri pentru a compensa pierderile 
economice suferite de fermieri ca urmare a 
crizelor piețelor și a crizelor sanitare sau 
fitosanitare, cum ar fi Xylella fastidiosa, și 
reafirmă necesitatea de a utiliza marjele 
disponibile în cadrul rubricii 2 în acest 
scop; invită Comisia și Consiliul să ia 
toate măsurile necesare pentru a combate 
deteriorarea acestor piețe;

Or. en

Amendamentul 13
Nicola Caputo

Proiect de aviz
Punctul 8 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

solicită alocarea de finanțări 
suplimentare pentru sectorul cultivării 
măslinilor și al producției de ulei de 
măsline, pentru a atenua pierderile 
suferite de fermieri ca urmare a epidemiei 
de Xylella fastidiosa, a intensifica 
măsurile de prevenție în Europa, a 
combate extinderea acestei boli 
devastatoare, a restructura sectorul în 
cauză și a consolida cercetarea științifică 
legată de agentul patogen responsabil și 
de vectorii acestuia;

Or. it

Amendamentul 14
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. constată, în general, că sunt necesare 
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investiții pentru a face ecosistemele 
noastre agricole rezistente la schimbările 
climatice și la apariția și răspândirea 
unor specii invazive, în special prin 
intermediul unor terenuri agricole și 
locuințe diversificate din punct de vedere 
biologic și al unor soluri sănătoase care 
conțin specii de prădători și specii 
benefice, permițându-se astfel 
echilibrarea pe cale naturală a populației 
de dăunători;

Or. en

Amendamentul 15
Jan Huitema, Marit Paulsen, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă reducerea propusă de 2 
milioane EUR pentru programul de 
distribuire a laptelui în școli - de la credite 
în valoare de 77 de milioane EUR în 2015 
la 75 milioane EUR în PB pentru 2016; 
reiterează cererea Parlamentului privind 
majorarea cu 20 de milioane EUR pe an a 
fondurilor destinate acestui program; 
salută ușoara majorare la 150 de milioane 
EUR acordată programului de încurajare 
a consumului de fructe în școli; 
subliniază că ambele programe s-au 
dovedit a fi utile și eficiente în statele 
membre și subliniază importanța acestora, 
dată fiind criza actuală și nivelul 
malnutriției în rândul copiilor în Uniune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 16
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski
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Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă reducerea propusă de 2 milioane 
EUR pentru programul de distribuire a 
laptelui în școli - de la credite în valoare de 
77 de milioane EUR în 2015 la 75 milioane 
EUR în PB pentru 2016; reiterează cererea 
Parlamentului privind majorarea cu 20 de 
milioane EUR pe an a fondurilor destinate 
acestui program; salută ușoara majorare la 
150 de milioane EUR acordată 
programului de încurajare a consumului de 
fructe în școli; subliniază că ambele 
programe s-au dovedit a fi utile și eficiente 
în statele membre și subliniază importanța 
acestora, dată fiind criza actuală și nivelul 
malnutriției în rândul copiilor în Uniune;

9. regretă reducerea propusă de 2 milioane 
EUR pentru programul de distribuire a 
laptelui în școli - de la credite în valoare de 
77 de milioane EUR în 2015 la 75 milioane 
EUR în PB pentru 2016; reiterează cererea 
Parlamentului privind majorarea cu 20 de 
milioane EUR pe an a fondurilor destinate 
acestui program; salută ușoara majorare la 
150 de milioane EUR acordată 
programului de încurajare a consumului de 
fructe în școli; subliniază că ambele 
programe s-au dovedit a fi utile și eficiente 
în statele membre, în special pentru că îi 
învață pe copii obiceiuri alimentare 
sănătoase, și subliniază importanța 
acestora, dată fiind criza actuală și nivelul 
malnutriției în rândul copiilor în Uniune;

Or. pl

Amendamentul 17
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă reducerea propusă de 2 milioane 
EUR pentru programul de distribuire a 
laptelui în școli - de la credite în valoare de 
77 de milioane EUR în 2015 la 75 milioane 
EUR în PB pentru 2016; reiterează cererea 
Parlamentului privind majorarea cu 20 de 
milioane EUR pe an a fondurilor destinate 
acestui program; salută ușoara majorare la 
150 de milioane EUR acordată 
programului de încurajare a consumului de 
fructe în școli; subliniază că ambele 
programe s-au dovedit a fi utile și eficiente 
în statele membre și subliniază importanța 
acestora, dată fiind criza actuală și nivelul 

9. regretă reducerea propusă de 2 milioane 
EUR pentru programul de distribuire a 
laptelui în școli - de la credite în valoare de 
77 de milioane EUR în 2015 la 75 milioane 
EUR în PB pentru 2016; reiterează cererea 
Parlamentului privind majorarea cu 20 de 
milioane EUR pe an a fondurilor destinate 
acestui program; consideră ușoara 
majorare de 6 milioane EUR acordată 
programului de încurajare a consumului de 
fructe în școli, care a ajuns la 150 
milioane EUR, ca fiind în mod evident 
insuficientă; subliniază că ambele 
programe s-au dovedit a fi utile și eficiente 
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malnutriției în rândul copiilor în Uniune; în statele membre și subliniază importanța 
acestora, dată fiind criza actuală și nivelul 
malnutriției în rândul copiilor în Uniune;

Or. pt

Amendamentul 18
Jean-Paul Denanot

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă reducerea propusă de 2 milioane 
EUR pentru programul de distribuire a 
laptelui în școli - de la credite în valoare de 
77 de milioane EUR în 2015 la 75 milioane 
EUR în PB pentru 2016; reiterează cererea 
Parlamentului privind majorarea cu 20 de 
milioane EUR pe an a fondurilor destinate 
acestui program; salută ușoara majorare la 
150 de milioane EUR acordată 
programului de încurajare a consumului de 
fructe în școli; subliniază că ambele 
programe s-au dovedit a fi utile și eficiente 
în statele membre și subliniază importanța 
acestora, dată fiind criza actuală și nivelul 
malnutriției în rândul copiilor în Uniune;

9. regretă reducerea de 2 milioane EUR 
pentru programul de distribuire a laptelui 
în școli propusă de Comisiei și sprijinită 
de Consiliu - de la credite în valoare de 
77 de milioane EUR în 2015 la 75 milioane 
EUR în PB pentru 2016; reiterează cererea 
Parlamentului privind majorarea cu 20 de 
milioane EUR pe an a fondurilor destinate 
acestui program; salută ușoara majorare, 
propusă de Comisie și sprijinită de 
Consiliu, la 150 de milioane EUR acordată 
programului de încurajare a consumului de 
fructe în școli; subliniază că ambele 
programe s-au dovedit a fi utile și eficiente 
în statele membre și subliniază importanța 
acestora, dată fiind criza actuală și nivelul 
malnutriției în rândul copiilor în Uniune;
invită Consiliul să ia în considerare 
propunerile Parlamentului în care acesta 
solicită simplificarea birocrației pentru 
statele membre, în scopul de a îmbunătăți 
eficiența ambelor programe;

Or. en

Amendamentul 19
Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă reducerea propusă de 2 milioane 
EUR pentru programul de distribuire a 
laptelui în școli - de la credite în valoare de 
77 de milioane EUR în 2015 la 75 milioane 
EUR în PB pentru 2016; reiterează cererea 
Parlamentului privind majorarea cu 20 de 
milioane EUR pe an a fondurilor destinate 
acestui program; salută ușoara majorare la 
150 de milioane EUR acordată 
programului de încurajare a consumului de 
fructe în școli; subliniază că ambele 
programe s-au dovedit a fi utile și eficiente 
în statele membre și subliniază importanța 
acestora, dată fiind criza actuală și nivelul 
malnutriției în rândul copiilor în Uniune;

9. regretă reducerea propusă de 2 milioane 
EUR pentru programul de distribuire a 
laptelui în școli - de la credite în valoare de 
77 de milioane EUR în 2015 la 75 milioane 
EUR în PB pentru 2016; reiterează cererea 
Parlamentului privind majorarea cu 20 de 
milioane EUR pe an, care ar asigura un 
buget anual pentru programul laptelui în 
valoare totală de 100 de milioane EUR; 
salută ușoara majorare la 150 de milioane 
EUR anual acordată programului de 
încurajare a consumului de fructe în școli; 
subliniază că ambele programe s-au 
dovedit a fi utile și eficiente în statele 
membre, unde aproape 30 de milioane de 
copii beneficiază anual de pe urma lor, și 
subliniază importanța acestora în prezent,
când copiii consumă mai puține fructe, 
legume și lapte, iar obezitatea infantilă 
este în creștere;

Or. fr

Amendamentul 20
Jean-Paul Denanot

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. ia act cu regret de reducerea cu 13,8 
milioane EUR propusă de Consiliu în 
cazul fondurilor operaționale destinate 
organizațiilor de producători din sectorul 
fructelor și legumelor, dată fiind 
importanța acestora în lanțul de 
aprovizionare cu produse alimentare și 
actualele provocări cu care se confruntă 
sectorul în cauză;

Or. en
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Amendamentul 21
Peter Jahr

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. solicită ca programele privind laptele 
și fructele în școli să fie transferate către 
al doilea pilon al politicii agricole 
comune, astfel încât structura lor 
specifică să poată fi mai bine adaptată la 
nivel local la caracteristicile particulare și 
nevoile regionale, iar gradul de acceptare 
și facilitatea transpunerii lor în practică 
să fie astfel îmbunătățite;

Or. de

Amendamentul 22
Hannu Takkula, Nils Torvalds

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. insistă ca orice venituri directe la 
bugetul UE care provin din prelevările 
suplimentare sau din orice alte venituri 
alocate provenite din agricultură în 
2014/2015 să rămână la rubrica 2;

10. insistă ca orice venituri directe la 
bugetul UE care provin din prelevările 
suplimentare sau din orice alte venituri 
alocate provenite din agricultură în
2014/2015 să rămână la rubrica 2;
consideră că taxele pe excedent în cazul 
depășirii cotelor percepute în 2015, în 
special în sectorul laptelui, ar trebui 
utilizate integral pentru sprijinul pe piață 
și alte măsuri de ajutor destinate 
sectorului laptelui;

Or. fi

Amendamentul 23
Peter Jahr
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Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. insistă ca orice venituri directe la 
bugetul UE care provin din prelevările 
suplimentare sau din orice alte venituri 
alocate provenite din agricultură în 
2014/2015 să rămână la rubrica 2;

10. insistă că orice venituri directe la 
bugetul UE care provin din prelevările 
suplimentare sau din orice alte venituri 
alocate provenite din agricultură în 
2014/2015 trebuie să rămână la rubrica 2;

Or. de

Amendamentul 24
James Nicholson

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. insistă ca orice venituri directe la 
bugetul UE care provin din prelevările 
suplimentare sau din orice alte venituri 
alocate provenite din agricultură în 
2014/2015 să rămână la rubrica 2;

10. insistă ca orice venituri directe la 
bugetul UE care provin din suprataxe să 
fie alocate pentru a fi reinvestite în 
sectorul produselor lactate și ca orice alte 
venituri alocate provenite din agricultură în 
2014/2015 să rămână la rubrica 2; salută 
propunerea Comisiei de a aloca aceste 
venituri către FEGA;

Or. en

Amendamentul 25
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. insistă ca orice venituri directe la 
bugetul UE care provin din prelevările 
suplimentare sau din orice alte venituri 
alocate provenite din agricultură în 
2014/2015 să rămână la rubrica 2;

10. insistă ca orice venituri directe la 
bugetul UE care provin din suprataxe și 
din alte venituri alocate provenite din 
agricultură în 2014/2015 să rămână la 
rubrica 2; salută propunerea Comisiei de a 
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aloca aceste venituri către FEGA;

Or. en

Amendamentul 26
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită Comisiei și statelor membre să 
se asigure că fondurile alocate rezervei 
pentru situații de criză în sectorul agricol în 
bugetul 2016 care nu sunt cheltuite ulterior 
rămân integral la rubrica 2 pentru exercițiul 
bugetar următor pentru plățile directe către 
fermieri, astfel cum se prevede în 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

11. solicită Comisiei și statelor membre să 
se asigure că orice fonduri alocate rezervei 
pentru situații de criză în sectorul agricol în 
bugetul 2016 care nu sunt cheltuite ulterior 
rămân integral la rubrica 2 pentru exercițiul 
bugetar următor pentru plățile directe către 
fermieri, astfel cum se prevede în 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

Or. pl

Amendamentul 27
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. solicită Comisiei și statelor membre să 
se asigure că fondurile alocate rezervei 
pentru situații de criză în sectorul agricol în 
bugetul 2016 care nu sunt cheltuite ulterior 
rămân integral la rubrica 2 pentru exercițiul 
bugetar următor pentru plățile directe către 
fermieri, astfel cum se prevede în 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

11. solicită Comisiei și statelor membre să 
se asigure că fondurile alocate rezervei 
pentru situații de criză în sectorul agricol în 
bugetul 2016 care nu sunt cheltuite ulterior 
rămân integral la rubrica 2 pentru exercițiul 
bugetar următor pentru plățile directe către 
fermieri, astfel cum se prevede în 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;
reafirmă că fondurile utilizate pentru a 
atenua impactul embargoului rus nu 
trebuie luate din fondurile de rezervă 
pentru situațiile de criză din sectorul 
agricol;

Or. pt
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Amendamentul 28
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. Regretă decizia Consiliului de a 
respinge cererea de prelungire a 
finanțărilor pe PNDR cu șase luni, la 
solicitarea a 11 state membre, pentru 
exercițiul financiar 2007-2013;

Or. ro

Amendamentul 29
Peter Jahr

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. constată că, în ultimii ani, 
agricultura europeană a fost tot mai des 
expusă crizelor; prin urmare, solicită 
Comisiei să reexamineze sistemul rezervei 
pentru cheltuieli neprevăzute și să creeze 
un instrument nou care să permită 
intervenția politică rapidă în caz de criză, 
fără a greva plățile anuale directe;

Or. de

Amendamentul 30
Miguel Viegas

Proiect de aviz
Punctul 12
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Proiectul de aviz Amendamentul

12. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze din timp volatilitatea 
pronunțată a prețurilor la produsele 
agricole, care are efecte negative asupra 
veniturilor fermierilor, și să reacționeze 
prompt și cu eficacitate atunci când este 
necesar;

12. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze din timp volatilitatea 
pronunțată a prețurilor la produsele 
agricole, care are efecte negative asupra 
veniturilor fermierilor, acordând o atenție 
specială sectorului produselor lactate, și 
să reacționeze prompt și cu eficacitate 
atunci când este necesar;

Or. pt

Amendamentul 31
Nicola Caputo

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze din timp volatilitatea 
pronunțată a prețurilor la produsele 
agricole, care are efecte negative asupra 
veniturilor fermierilor, și să reacționeze 
prompt și cu eficacitate atunci când este 
necesar;

12. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze din timp volatilitatea 
pronunțată a prețurilor la produsele 
agricole, care are efecte negative asupra 
veniturilor fermierilor, și să reacționeze 
prompt și cu eficacitate atunci când este 
necesar, acordându-le fermierilor direct 
opțiunea de a combate această volatilitate 
a prețurilor;

Or. it

Amendamentul 32
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze din timp volatilitatea 
pronunțată a prețurilor la produsele 

12. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze din timp volatilitatea 
pronunțată a prețurilor la produsele 
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agricole, care are efecte negative asupra 
veniturilor fermierilor, și să reacționeze 
prompt și cu eficacitate atunci când este 
necesar;

agricole, care are efecte negative asupra 
veniturilor fermierilor, și să reacționeze 
prompt și cu eficacitate atunci când este 
necesar; observă că această monitorizare 
ar trebui realizată în toate sectoarele de 
producție, acordându-se o atenție specială 
fermelor mici și mijlocii;

Or. pt

Amendamentul 33
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze din timp volatilitatea
pronunțată a prețurilor la produsele 
agricole, care are efecte negative asupra 
veniturilor fermierilor, și să reacționeze 
prompt și cu eficacitate atunci când este 
necesar;

12. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze din timp volatilitatea 
prețurilor la produsele agricole, care are 
efecte negative asupra veniturilor 
fermierilor, și să reacționeze prompt și cu 
eficacitate atunci când este necesar;

Or. en

Amendamentul 34
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. Ține cont de efectele eliminării cotelor de 
lapte și consideră necesare măsuri de 
pregătire pentru a evita dezechilibrele pe piețe 
o dată cu eliminarea cotelor de zahăr în 
septembrie 2017;

Or. ro
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Amendamentul 35
Marijana Petir

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. invită Comisia să mobilizeze rezerva 
de criză din sectorul agricol pentru a 
aplica măsuri de criză în sprijinul 
industriei produselor lactate; consideră că 
obiectivul acestor măsuri ar trebui să fie 
ajutorul destinat producătorilor de lapte 
mici și mijlocii, care au fost afectați cel 
mai mult de la eliminarea regimului 
cotelor în 2015, și că ar trebui alocate 
cheltuieli pentru îmbunătățirea 
tehnologică a proceselor de producție și 
pentru stimulente care să încurajeze 
fabricarea de produse cu valoare 
adăugată; 

Or. hr

Amendamentul 36
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. salută nivelul fondurilor alocate în 
sprijinul apiculturii, întrucât Parlamentul a 
considerat întotdeauna apicultura o 
prioritate pentru viitorul agriculturii și 
pentru conservarea biodiversității;

13. salută nivelul fondurilor alocate în 
sprijinul apiculturii, întrucât Parlamentul a 
considerat întotdeauna apicultura și 
conservarea biodiversității funcționale, în 
special a polenizatorilor și a serviciilor pe 
care le asigură aceștia, drept priorități
pentru viitorul agriculturii;

Or. en
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Amendamentul 37
Jean-Paul Denanot

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. subliniază obiectivele de creștere a 
competitivității și sustenabilității 
agriculturii europene și solicită să se pună 
la dispoziție resursele necesare pentru a 
îndeplini aceste obiective.

14. subliniază obiectivele de creștere a 
competitivității și sustenabilității 
agriculturii europene și solicită să se pună 
la dispoziție resursele necesare pentru a 
îndeplini aceste obiective; reamintește 
potențialul politicii agricole din 
perspectiva creării de locuri de muncă, a 
inovației tehnice și sociale și a dezvoltării 
durabile, îndeosebi în zonele rurale unde 
acestea promovează dezvoltarea 
regională;

Or. en

Amendamentul 38
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. subliniază obiectivele de creștere a 
competitivității și sustenabilității 
agriculturii europene și solicită să se pună 
la dispoziție resursele necesare pentru a 
îndeplini aceste obiective.

14. subliniază obiectivul sustenabilității 
agriculturii europene și solicită să se pună 
la dispoziție resursele necesare pentru a 
îndeplini aceste obiective, acordând o 
atenție specială bugetelor destinate 
sprijinirii producției pentru piețele locale 
și din apropiere, canalelor de distribuție 
scurte și coordonării, consolidării și 
diseminării piețelor locale;

Or. pt

Amendamentul 39
Lidia Senra Rodríguez
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Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. subliniază că este necesar să se 
creeze o linie bugetară pentru sprijinirea 
și recunoașterea rolului important pe care 
îl joacă fermierii în organizațiile sindicale 
din Europa;

Or. pt

Amendamentul 40
Jan Huitema

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. consideră că modularea voluntară 
între pilonul I și pilonul II din bugetul 
pentru agricultură ar putea avea efecte de 
denaturare a concurenței prin distribuirea 
inegală a subvențiilor (in)directe de către 
statele membre; îndeamnă Comisia să 
prezinte un raport cu privire la posibilele 
efecte secundare ale acestor măsuri în 
lumina evaluării PAC la jumătatea 
perioadei;

Or. en

Amendamentul 41
Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. regretă introducerea flexibilității 
între pilonul I și pilonul II și, astfel, o 
renaționalizare a politicii agricole 
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europene;

Or. en

Amendamentul 42
Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. solicită alinierea deplină a 
cuantumului plăților directe și a celor 
legate de dezvoltarea rurală în UE-28 cât 
mai curând posibil; remarcă faptul că 
diferența semnificativă dintre plățile 
directe din diverse state membre afectează 
competitivitatea și, prin urmare, solicită 
Comisiei să considere UE-28 ca o singură 
entitate pe piața agricolă mondială;

Or. en

Amendamentul 43
Peter Jahr

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. subliniază că este important să se 
dezvolte noi piețe pentru menținerea 
competitivității și îmbunătățirea 
rezistenței agriculturii europene în fața 
crizelor piețelor, ca în cazul embargoului 
rus; solicită sprijin financiar pentru 
dezvoltarea piețelor, printre altele din 
fondurile colectate din suprataxă;

Or. de
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Amendamentul 44
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. subliniază că este esențial ca 
fondurile alocate pentru cercetare în 
sectorul agroalimentar, în special din 
bugetul Orizont 2020, să rămână pe 
deplin disponibile, pentru a stimula 
inovarea în sectorul agricol;

Or. en

Amendamentul 45
Marijana Petir

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. solicită Comisiei să majoreze cu 
162 000 000 EUR anual finanțările 
alocate în bugetele UE pe 2016 și 2017 
rezervei de criză în sectorul agricol, care 
ar trebui utilizată pentru aplicarea de 
măsuri de ajutor destinate producătorilor 
din sectorul zahărului și al trestiei de 
zahăr, ținând cont de faptul că cotele de 
producție urmează să fie eliminate în 
2017;

Or. hr

Amendamentul 46
Nicola Caputo

Proiect de aviz
Punctul 14 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. reamintește dificultățile întâmpinate 
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în exercițiile bugetare precedente în 
cursul cărora creditele au fost reduse; 
consideră că orice tentativă de reducere a
creditelor pentru agricultură ar fi 
ineficace și chiar periculoasă, deoarece ar 
submina obiectivele PAC, lăsând sectorul 
și mai vulnerabil, și ar slăbi în mod 
considerabil eforturile pentru 
îmbunătățirea competitivității agriculturii 
europene;

Or. it

Amendamentul 47
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proiect de aviz
Punctul 14 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14b. consideră că ar trebui prevăzute linii 
bugetare specifice pentru a sprijini 
proiectele de procesare la scară mică a 
produselor agricole, menite să scurteze 
lanțurile de comercializare;

Or. pt

Amendamentul 48
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Proiect de aviz
Punctul 14 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14c. consideră că ar trebui prevăzută o 
linie bugetară pentru promovarea 
rețelelor de distribuție bazate pe lanțuri de 
comercializare scurte;

Or. pt


