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28.5.2018 A8-0178/23 

Amendamentul  23 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

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 ar putea 

prezenta 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Amendamentul  24 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

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 în UE 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 A8-0178/25 

Amendamentul  25 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că statele membre ar 

trebui să se bucure de un nivel de 

flexibilitate rezonabil în interiorul unui 

cadru comun solid de norme, standarde de 

bază, instrumente de intervenție, controale 

și alocări financiare convenite la nivelul 

UE de către colegiuitor, pentru a garanta 

condiții de concurență echitabile pentru 

fermieri și, în special, o abordare a UE 

pentru sprijinul acordat în cadrul pilonului 

I, cu scopul de a garanta respectarea 

condițiilor de concurență loială; 

7. consideră că statele membre ar 

trebui să se bucure de un nivel de 

flexibilitate rezonabil fără a submina un 

cadru comun solid de norme, standarde de 

bază, instrumente de intervenție, controale 

și alocări financiare convenite la nivelul 

UE de către colegiuitor, pentru a garanta 

condiții de concurență echitabile pentru 

fermieri și, în special, o abordare a UE 

pentru sprijinul acordat în cadrul pilonului 

I, cu scopul de a garanta respectarea 

condițiilor de concurență loială; 

Or. en 



 

AM\1154500RO.docx  PE621.625v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

28.5.2018 A8-0178/26 

Amendamentul  26 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 140 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

140. consideră că, deși acordurile 

comerciale sunt benefice pentru unele 

sectoare agricole ale UE și necesare pentru 

consolidarea poziției Uniunii pe piața 

agricolă mondială și aduc beneficii 

economiei UE în ansamblu, ele implică, de 

asemenea, o serie de provocări care trebuie 

luate în considerare, în special pentru 

agricultura la scară mică și medie și pentru 

sectoarele sensibile, cum ar fi respectarea 

normelor sanitare și fitosanitare ale UE și a 

standardelor de bunăstare a animalelor, de 

mediu și sociale, ceea ce presupune o 

coerență între politica comercială și 

anumite obiective ale PAC și nu trebuie să 

conducă la o slăbire a standardelor înalte 

ale Europei sau să pună în pericol teritoriile 

rurale ale acesteia; 

140. consideră că acordurile comerciale 

ar putea fi benefice pentru unele sectoare 

agricole ale UE și necesare pentru 

consolidarea poziției Uniunii pe piața 

agricolă mondială și aduc beneficii 

economiei UE în ansamblu, dar și că ele 

implică, de asemenea, o serie de provocări 

care trebuie luate în considerare, în special 

pentru agricultura la scară mică și medie și 

pentru sectoarele sensibile, cum ar fi 

respectarea normelor sanitare și fitosanitare 

ale UE și a standardelor de bunăstare a 

animalelor, de mediu și sociale, ceea ce 

presupune o coerență între politica 

comercială și anumite obiective ale PAC și 

nu trebuie să conducă la o slăbire a 

standardelor înalte ale Europei sau să pună 

în pericol teritoriile rurale ale acesteia; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/27 

Amendamentul  27 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 162 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

162. salută progresele înregistrate în 

promovarea intereselor agricole ale UE în 

cadrul negocierilor comerciale bilaterale 

recente, în special în ceea ce privește 

accesul pe piață pentru produse 

agroalimentare de înaltă calitate din UE și 

protecția indicațiilor geografice în țările 

terțe; își exprimă convingerea că această 

tendință poate fi menținută și îmbunătățită; 

162. solicită să se realizeze progrese 

suplimentare în ceea ce privește 

promovarea intereselor agricole ale UE în 

cadrul negocierilor comerciale bilaterale 

recente, în special în ceea ce privește 

accesul pe piață pentru produse 

agroalimentare de înaltă calitate din UE și 

protecția indicațiilor geografice în țările 

terțe; solicită ca această tendință să fie 

menținută și îmbunătățită; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Amendamentul  28 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 67 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

67. consideră că, respectând condițiile 

stricte de a putea garanta condiții de 

concurență echitabile pe piața unică, de a 

preveni denaturarea concurenței, în special 

în ceea ce privește produsele, de a asigura 

coerența cu normele OMC și de a nu 

compromite eforturile de atingere a 

obiectivelor de mediu și climatice, plățile 

în temeiul sprijinului cuplat facultativ ar 

trebui menținute, dar ar trebui activate 

numai după o evaluare a Comisiei; 

consideră că sprijinul cuplat facultativ 

reprezintă un instrument care răspunde 

nevoilor sectoarelor sensibile și 

obiectivelor specifice legate de mediu, de 

climă sau de calitatea și comercializarea 

produselor agricole, stimulează practicile 

agricole care îndeplinesc cele mai înalte 

standarde de mediu și privind bunăstarea 

animalelor și contracarează unele 

dificultăți specifice, în special pe cele care 

decurg din dezavantajul concurențial 

structural al regiunilor defavorizate și 

montane, precum și dificultăți care au o 

natură mai pronunțat temporară și care 

decurg din tranziția de la vechiul sistem de 

drepturi, de exemplu; consideră, de 

asemenea, că sprijinul cuplat facultativ 

este, de asemenea, un instrument de 

promovare a producției importante din 

punct de vedere strategic, cum ar fi 

67. consideră că, respectând condițiile 

stricte de a putea garanta condiții de 

concurență echitabile pe piața unică, de a 

preveni denaturarea concurenței, în special 

în ceea ce privește produsele, de a asigura 

coerența cu normele OMC și de a nu 

compromite eforturile de atingere a 

obiectivelor de mediu și climatice, plățile 

în temeiul sprijinului cuplat facultativ ar 

trebui menținute, dar ar trebui activate 

numai după ce sunt notificate Comisiei; 

consideră că sprijinul cuplat facultativ 

reprezintă un instrument care răspunde 

nevoilor sectoarelor sensibile și 

obiectivelor specifice legate de mediu, de 

climă sau de calitatea și comercializarea 

produselor agricole, stimulează practicile 

agricole care îndeplinesc cele mai înalte 

standarde de mediu și privind bunăstarea 

animalelor și contracarează unele 

dificultăți specifice, în special pe cele care 

decurg din dezavantajul concurențial 

structural al regiunilor defavorizate și 

montane, precum și dificultăți care au o 

natură mai pronunțat temporară și care 

decurg din tranziția de la vechiul sistem de 

drepturi, de exemplu; consideră, de 

asemenea, că sprijinul cuplat facultativ 

este, de asemenea, un instrument de 

promovare a producției importante din 

punct de vedere strategic, cum ar fi 
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culturile proteice, în viitor, sau de 

compensare a efectelor acordurilor de 

liber schimb; subliniază, de asemenea, că 

plățile în temeiul sprijinului cuplat 

facultativ sunt importante pentru 

menținerea diversității producției agricole, 

a locurilor de muncă în sectorul agricol și a 

sistemelor sustenabile de producție la 

nivelul UE; 

culturile proteice, în viitor; subliniază, de 

asemenea, că plățile în temeiul sprijinului 

cuplat facultativ sunt importante pentru 

menținerea diversității producției agricole, 

a locurilor de muncă în sectorul agricol și a 

sistemelor sustenabile de producție la 

nivelul UE; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/29 

Amendamentul  29 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 97 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

97. consideră că un cuantum minim din 

bugetul total disponibil din cadrul 

pilonului II ar trebui să fie alocat pentru 

măsurile de agromediu și climă, inclusiv 

pentru agricultura ecologică, sechestrarea 

dioxidului de carbon, sănătatea solului, 

măsurile de gestionare sustenabilă a 

pădurilor, un plan de gestionare a 

substanțelor nutritive pentru protejarea 

biodiversității, precum și polenizare și 

diversitatea genetică la animale și plante; 

subliniază, în acest context, importanța 

menținerii plăților Natura 2000 și a 

asigurării faptului că acestea sunt suficiente 

pentru a reprezenta un stimulent real pentru 

fermieri; 

97. consideră că un cuantum adecvat 

din bugetul total disponibil din cadrul 

pilonului II ar trebui să fie alocat pentru 

măsurile de agromediu și climă, inclusiv 

pentru agricultura ecologică, sechestrarea 

dioxidului de carbon, sănătatea solului, 

măsurile de gestionare sustenabilă a 

pădurilor, un plan de gestionare a 

substanțelor nutritive pentru protejarea 

biodiversității, precum și polenizare și 

diversitatea genetică la animale și plante; 

subliniază, în acest context, importanța 

menținerii plăților Natura 2000 și a 

asigurării faptului că acestea sunt suficiente 

pentru a reprezenta un stimulent real pentru 

fermieri; 

Or. en 

 

 


