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28.5.2018 A8-0178/30 

Amendamentul  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere inițiativa 

cetățenească europeană (ICE) intitulată 

„Interzicerea glifosatului și protecția 

oamenilor și a mediului împotriva 

pesticidelor toxice”, 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Amendamentul  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bc (nou) 

 

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 trebuie, de asemenea, să fie 

luate în considerare și monitorizate în mod 

adecvat; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Amendamentul  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bq (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Bq. întrucât este necesar să se elaboreze 

o măsură specifică în domeniul dezvoltării 

rurale, care să fie axată pe cele opt principii 

ale Uniunii Europene de gestionare 

integrată a dăunătorilor (IPM), pentru a 

încuraja reducerea utilizării pesticidelor 

grave și pentru a promova adoptarea unor 

alternative nechimice; 

Bq. întrucât este necesar să se elaboreze 

o măsură specifică în domeniul dezvoltării 

rurale, care să fie axată pe cele opt principii 

ale Uniunii Europene de gestionare 

integrată a dăunătorilor (IPM), pentru a 

încuraja reducerea considerabilă a 

utilizării pesticidelor și pentru a promova 

adoptarea unor alternative nechimice; 

Or. en 



 

AM\1154522RO.docx  PE621.625v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

28.5.2018 A8-0178/33 

Amendamentul  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. subliniază că reforma PAC ar 

trebui să contribuie la dezvoltarea unui 

nou sistem alimentar european, în acord 

cu caracterul transformator al Agendei 

2030 pentru dezvoltare durabilă și al 

Acordului de la Paris; consideră că, 

pentru aceasta, este necesară o schimbare 

de paradigmă de la „revoluția verde” la o 

„abordare agroecologică”, în 

conformitate cu concluziile Evaluării 

internaționale a cunoștințelor, științelor și 

tehnologiilor agricole pentru dezvoltare 

(IAASTD) și cu recomandările 

Raportorului special al ONU pentru 

dreptul la alimentație (A/HRC/34/48), fapt 

ce implică recunoașterea caracterului 

multifuncțional al agriculturii și o trecere 

rapidă de la cultivarea monoculturilor 

bazată pe utilizarea intensivă a produselor 

chimice către o agricultură diversificată și 

sustenabilă, bazată pe practici agricole 

agroecologice, consolidând sistemele 

alimentare locale și agricultura la scară 

mică și sprijinind sistemele de organizare 

tradiționale; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Amendamentul  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. subliniază că, pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile, este 

necesar un scenariu de referință comun 

la nivelul UE care să asigure respectarea 

drepturilor cetățenilor la un mediu 

înconjurător sănătos și la alimente 

sănătoase și hrănitoare; consideră că 

acest scenariu de referință ar trebui 

stabilit astfel încât să respecte legislația 

relevantă și obligațiile internaționale și să 

nu permită aducerea de daune mediului 

sau societății; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Amendamentul  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. insistă asupra unei abordări a 

plăților bazată pe rezultate; prin urmare, 

propune includerea la indicatori a 

următoarelor aspecte: 

– menținerea și crearea locurilor de 

muncă în sector; 

– menținerea unităților agricole mici și 

mijlocii; 

– sănătatea și biodiversitatea 

solului/speciilor și bogăția speciilor; 

– protecția și crearea stratului superior al 

solului, protejarea terenurilor împotriva 

eroziunii; 

– reducerea pierderilor de elemente 

nutritive și creșterea calității apei; 

– biodiversitatea, inclusiv bogăția și 

abundența speciilor de păsări, 

polenizatorilor sălbatici și insectelor; 

– reducerea dependenței față de utilizarea 

de pesticide și adoptarea unei gestionări 

integrate a dăunătorilor1;  

______________ 

1 În conformitate cu Directiva 

2009/128/CE privind utilizarea durabilă a 

pesticidelor și cu articolul 67 din 
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Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Amendamentul  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  25a. respinge reducerea cu 25 % a 

bugetului pentru dezvoltare rurală astfel 

cum a fost inclusă în propunerea din 2 

mai 2018 pentru CFM 2021-2027; insistă 

asupra faptului că orice reducere a 

bugetului alocat agriculturii și dezvoltării 

rurale nu trebuie să ducă la o scădere a 

nivelului de ambiție comparativ cu PAC 

actuală; 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Amendamentul  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

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, deși acordurile 

comerciale sunt benefice, în special pentru 

cei mai mari operatori în 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Amendamentul  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 143 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

143. subliniază că, deși este important să 

se continue colaborarea pentru a facilita 

accesul pe piață pentru produsele agricole 

europene, sunt necesare măsuri adecvate de 

protecție a agriculturii europene, care să ia 

în considerare preocupările specifice 

fiecărui sector, cum ar fi instituirea unor 

mecanisme de protecție, excluderea 

potențială a sectoarelor celor mai sensibile 

de la negocieri și aplicarea principiului 

reciprocității în condițiile de producție, 

astfel încât să se asigure condiții egale de 

concurență între fermierii UE și concurenții 

lor străini; insistă că producția europeană 

nu trebuie să fie subminată de importurile 

inferioare și care nu corespund 

standardelor; 

143. subliniază că, deși este important să 

se continue colaborarea pentru a facilita 

accesul pe piață pentru produsele agricole 

europene, sunt necesare măsuri adecvate de 

protecție a agriculturii europene, care să ia 

în considerare preocupările specifice 

fiecărui sector, cum ar fi instituirea unor 

mecanisme de protecție cu scopul de a 

evita impacturile socioeconomice negative 

asupra fermelor de dimensiuni mici și 

mijlocii din UE și din țări terțe sau 
excluderea potențială a sectoarelor celor 

mai sensibile de la negocieri și aplicarea 

principiului reciprocității în condițiile de 

producție, astfel încât să se asigure condiții 

egale de concurență între fermierii UE și 

concurenții lor străini; insistă că producția 

europeană nu trebuie să fie subminată de 

importurile inferioare și care nu corespund 

standardelor; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Amendamentul  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 146 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  146a. consideră, în continuare, că 

bunurile produse în contextul 

despăduririlor, al acaparării terenurilor 

sau a resurselor și al încălcării 

drepturilor omului nu ar trebui să 

primească acces pe piața UE; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Amendamentul  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 168 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

168. recunoaște importanța implicării în 

procesul decizional privind PAC a 

instituțiilor și experților responsabili cu 

politicile de mediu și de sănătate care 

afectează biodiversitatea, schimbările 

climatice și poluarea aerului, solului și 

apei; 

168. recunoaște că toate instituțiile și 

toți experții relevanți responsabili cu 

politicile de mediu și de sănătate care 

afectează biodiversitatea, schimbările 

climatice și poluarea aerului, solului și apei 

ar trebui să fie implicați în procesul de 

luare a deciziilor în domeniul PAC, în 

special în cadrul planificării strategice a 

statelor membre; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Amendamentul  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

2018/2037(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 171 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

171. reamintește că foametea și 

subnutriția din țările în curs de dezvoltare 

sunt, în principal, legate de nivelul redus al 

puterii de cumpărare și/sau de incapacitatea 

persoanelor sărace din mediul rural de a se 

întreține singure; îndeamnă, așadar, UE să 

ajute în mod activ țările în curs de 

dezvoltare să depășească barierele (cum ar 

fi infrastructura și logistica slab dezvoltate) 

cu care se confruntă producția lor agricolă; 

171. reamintește că foametea și 

subnutriția din țările în curs de dezvoltare 

sunt, în principal, legate de nivelul redus al 

puterii de cumpărare și/sau de incapacitatea 

persoanelor sărace din mediul rural de a se 

întreține singure; îndeamnă, așadar, UE să 

ajute în mod activ țările în curs de 

dezvoltare să depășească barierele (cum ar 

fi infrastructura și logistica slab dezvoltate) 

cu care se confruntă producția lor agricolă, 

inclusiv punând capăt practicilor de 

dumping asociate unei agende de export 

agresive; 

Or. en 

 

 


