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Amendamentul  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul P 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât, în ultimii ani, fermierii s-

au confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor ca efect al fluctuațiilor prețurilor 

de pe piețele mondiale și al incertitudinii 

cauzate de evoluțiile macroeconomice, 

politicile externe, cum ar fi chestiunile 

comerciale, politice și diplomatice, crizele 

sanitare, excedentele din anumite sectoare 

europene, schimbările climatice și creșterea 

frecvenței fenomenelor meteorologice 

extreme în UE; 

P. întrucât, în ultimii ani, fermierii s-

au confruntat cu o creștere a volatilității 

prețurilor ca efect al fluctuațiilor prețurilor 

de pe piețele mondiale și al incertitudinii 

cauzate de evoluțiile macroeconomice, 

politicile externe, cum ar fi chestiunile 

comerciale, politice și diplomatice (cum ar 

fi interdicția impusă de Rusia ca urmare a 

sancțiunilor UE), crizele sanitare, 

excedentele din anumite sectoare europene, 

schimbările climatice și creșterea 

frecvenței fenomenelor meteorologice 

extreme în UE; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Amendamentul  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul T 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

T. întrucât este esențial să se asigure 

condiții de concurență echitabile, prețuri 

echitabile și un nivel de trai echitabil 

pentru toți fermierii din toate regiunile și 

toate statele membre ale UE, asigurând, 

astfel, prețuri accesibile pentru cetățeni și 

consumatori și existența activității agricole 

în toate regiunile Uniunii, inclusiv în 

zonele care se confruntă cu constrângeri 

naturale; întrucât este esențial să se 

promoveze consumul de alimente de înaltă 

calitate și accesul la acestea, precum și un 

regim alimentar sănătos și sustenabil, 

asigurând în același timp îndeplinirea 

angajamentelor privind sustenabilitatea 

socială și de mediu, politicile climatice, 

sănătatea, sănătatea animalelor și a 

plantelor, condițiile de viață decente pentru 

animale și dezvoltarea echilibrată a zonelor 

rurale; 

T. întrucât este esențial să se asigure 

condiții de concurență echitabile, prețuri 

echitabile și un nivel de trai echitabil 

pentru toți fermierii din toate regiunile și 

toate statele membre ale UE, asigurând, 

astfel, prețuri corecte pentru cetățeni și 

consumatori și existența activității agricole 

în toate regiunile Uniunii, inclusiv în 

zonele care se confruntă cu constrângeri 

naturale; întrucât este esențial să se 

promoveze consumul de alimente de înaltă 

calitate și accesul la acestea, precum și un 

regim alimentar sănătos și sustenabil, 

asigurând în același timp îndeplinirea 

angajamentelor privind sustenabilitatea 

socială și de mediu, politicile climatice, 

sănătatea, sănătatea animalelor și a 

plantelor, condițiile de viață decente pentru 

animale și dezvoltarea echilibrată a zonelor 

rurale; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Amendamentul  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Aa. întrucât intensificarea schimburilor 

comerciale la nivel mondial prezintă atât 

oportunități, cât și provocări, legate, 

printre altele, de mediu, de schimbările 

climatice, de protecția apei, de lipsa de 

terenuri agricole de și degradarea 

terenurilor, și, prin urmare, necesită o 

adaptare a normelor comerțului 

internațional, astfel încât să se permită 

instituirea unor condiții de concurență 

echitabile comune pe baza unor standarde 

ridicate și a unor condiții echitabile și 

sustenabile pentru schimburile de bunuri și 

servicii, precum și mecanisme reînnoite și 

eficiente de apărare comercială, în 

conformitate cu standardele UE existente 

sociale, economice, de mediu, de sănătate, 

sanitare, fitosanitare și privind condițiile 

decente de viață ale animalelor; 

Aa. întrucât intensificarea schimburilor 

comerciale la nivel mondial prezintă 

amenințări, legate, printre altele, de 

condiția socială a fermierilor, de mediu, 

de schimbările climatice, de protecția apei, 

de lipsa de terenuri agricole de și 

degradarea terenurilor, și, prin urmare, 

necesită o adaptare a normelor comerțului 

internațional, astfel încât să se permită 

instituirea unor condiții de concurență 

echitabile comune pe baza unor standarde 

ridicate și a unor condiții echitabile și 

sustenabile pentru schimburile de bunuri și 

servicii, precum și mecanisme reînnoite și 

eficiente de apărare comercială, în 

conformitate cu standardele UE existente 

sociale, economice, de mediu, de sănătate, 

sanitare, fitosanitare și privind condițiile 

decente de viață ale animalelor; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Amendamentul  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ap 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Ap. întrucât consumul de grăsimi 

saturate și de carne roșie în Uniune 

rămâne cu mult peste aportul nutrițional 

recomandat, iar industria alimentară 

continuă să contribuie substanțial la 

emisiile de gaze cu efect de seră și de azot; 

eliminat 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Amendamentul  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bc 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Bc. întrucât este esențial să se 

întărească în și mai mare măsură poziția 

fermierilor în cadrul lanțului de 

aprovizionare cu produse alimentare, să se 

asigure o concurență loială în cadrul pieței 

unice utilizând reguli echitabile și 

transparente care să țină seama de 

caracterul specific al agriculturii în 

raporturile dintre producție și alte părți ale 

lanțului de aprovizionare cu alimente, atât 

în amonte, cât și în aval, și să se ofere 

stimulente pentru a preveni în mod eficace 

riscurile și crizele, inclusiv instrumente de 

gestionare activă care au capacitatea de a 

corela mai bine cererea cu oferta și care pot 

fi aplicate la nivel de sector și de către 

autoritățile publice, după cum s-a subliniat 

în raportul Grupului operativ pentru piețele 

agricole; întrucât aspectele care nu intră în 

domeniul de aplicare al PAC care afectează 

competitivitatea și condițiile de concurență 

echitabile pentru agricultori trebuie, de 

asemenea, să fie luate în considerare și 

monitorizate în mod adecvat; 

Bc. întrucât este esențial să se 

întărească în și mai mare măsură poziția 

fermierilor în cadrul lanțului de 

aprovizionare cu produse alimentare, să se 

asigure o concurență loială în cadrul pieței 

interne utilizând reguli echitabile și 

transparente care să țină seama de 

caracterul specific al agriculturii în 

raporturile dintre producție și alte părți ale 

lanțului de aprovizionare cu alimente, atât 

în amonte, cât și în aval, și să se ofere 

stimulente pentru a preveni în mod eficace 

riscurile și crizele, inclusiv instrumente de 

gestionare activă care au capacitatea de a 

corela mai bine cererea cu oferta și care pot 

fi aplicate la nivel de sector și de către 

autoritățile publice, după cum s-a subliniat 

în raportul Grupului operativ pentru piețele 

agricole; întrucât aspectele care nu intră în 

domeniul de aplicare al PAC care afectează 

competitivitatea și condițiile de concurență 

echitabile pentru agricultori, cum ar fi 

menționarea obligatorie pe etichete a țării 

de origine, trebuie, de asemenea, să fie 

luate în considerare și monitorizate în mod 

adecvat; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Amendamentul  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută intenția de a simplifica și 

moderniza PAC în beneficiul economic al 

agricultorilor și pentru a răspunde 

așteptărilor cetățenilor, dar subliniază că 

prioritățile esențiale ale reformei trebuie să 

fie principiile cuprinse în Tratatul de la 

Roma, integritatea pieței unice și o 

politică cu adevărat comună, finanțată în 

mod adecvat de către UE, care să fie 

modernă și axată pe rezultate, să sprijine 

agricultura sustenabilă și să asigure 

alimente, o ocupare a forței de muncă și o 

dezvoltare sigure, de înaltă calitate și 

variate în zonele rurale; 

1. salută intenția de a simplifica și 

moderniza PAC în beneficiul economic al 

agricultorilor și pentru a răspunde 

așteptărilor cetățenilor, dar subliniază că 

prioritățile esențiale ale reformei trebuie să 

fie principiile cuprinse în Tratatul de la 

Roma, buna funcționare a pieței interne și 

o politică cu adevărat comună, finanțată în 

mod adecvat de către UE, care să fie 

modernă și axată pe rezultate, să sprijine 

agricultura sustenabilă și să asigure 

alimente, o ocupare a forței de muncă și o 

dezvoltare sigure, de înaltă calitate și 

variate în zonele rurale; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Amendamentul  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. salută propunerea Comisiei de a 

acorda mai multă flexibilitate statelor 

membre, regiunilor și agricultorilor în 

cadrul unui plafon financiar mai ridicat 

pentru normele de minimis în domeniul 

agriculturii, asigurând totodată integritatea 

pieței interne; 

29. salută propunerea Comisiei de a 

acorda mai multă flexibilitate statelor 

membre, regiunilor și agricultorilor în 

cadrul unui plafon financiar mai ridicat 

pentru normele de minimis în domeniul 

agriculturii, asigurând totodată buna 

funcționare a pieței interne; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Amendamentul  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. subliniază importanța alocării unui 

buget solid pentru pilonul II (politica de 

dezvoltare rurală) în cadrul bugetului 

global al PAC; 

44. subliniază importanța alocării unui 

buget potrivit pentru pilonul II (politica de 

dezvoltare rurală) în cadrul bugetului 

global al PAC; 

Or. en 



 

AM\1154441RO.docx  PE621.625v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

28.5.2018 A8-0178/11 

Amendamentul  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. consideră că este necesar un sprijin 

mai bine direcționat pentru diverse sisteme 

agricole, în special pentru exploatațiile 

familiale mici și mijlocii și tinerii 

agricultori, pentru a întări economiile 

regionale prin intermediul unui sector 

agricol productiv din punct de vedere 

economic, ecologic și social; consideră că 

acest lucru poate fi realizat printr-o rată 

obligatorie mai ridicată de sprijin 

redistributiv pentru primele hectare ale 

unei exploatații, legată de mărimea medie a 

unei exploatații în statele membre, având în 

vedere marea diversitate a mărimii 

fermelor în întreaga UE; subliniază că 

sprijinul pentru fermele de dimensiuni 

mai mari ar trebui să fie degresiv, 

reflectând economiile de scară, cu plafoane 

obligatorii care să fie decise la nivel 

european și criterii flexibile care să ia în 

considerare capacitatea fermelor și a 

cooperativelor de a oferi locuri de muncă 

stabile care să păstreze populația în zonele 

rurale; consideră că fondurile puse la 

dispoziție prin plafonare și degresivitate ar 

trebui păstrate în statul membru sau în 

regiunea de unde provin; 

50. consideră că este necesar un sprijin 

mai bine direcționat pentru diverse sisteme 

agricole, în special pentru exploatațiile 

familiale mici și mijlocii și tinerii 

agricultori, pentru a întări economiile 

regionale prin intermediul unui sector 

agricol productiv din punct de vedere 

economic, ecologic și social; consideră că 

acest lucru poate fi realizat printr-o rată 

obligatorie mai ridicată de sprijin 

redistributiv pentru primele hectare ale 

unei exploatații, legată de mărimea medie a 

unei exploatații în statele membre, având în 

vedere marea diversitate a mărimii 

fermelor în întreaga UE; subliniază că ar 

trebui să se furnizeze un sprijin degresiv 

exploatațiilor agricole aflate sub controlul 

unor întreprinderi a căror activitate 

principală nu este agricultura, reflectând 

economiile de scară, cu plafoane 

obligatorii care să fie decise la nivel 

european și criterii flexibile care să ia în 

considerare capacitatea fermelor și a 

cooperativelor de a oferi locuri de muncă 

stabile care să păstreze populația în zonele 

rurale; consideră că fondurile puse la 

dispoziție prin plafonare și degresivitate ar 

trebui păstrate în statul membru sau în 

regiunea de unde provin; 

Or. en 
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