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Propunere de regulament 
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întrucât PAC trebuie să asigure 
răspunsuri mai eficace la provocări și 
oportunități de îndată ce acestea se 
manifestă la nivelul Uniunii, la nivel 
internațional, național, regional, local și la 
nivelul fermelor, este necesar să se 
raționalizeze guvernanța PAC și să se 
îmbunătățească performanța acesteia în 
materie de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii, precum și să se reducă în mod 
semnificativ sarcina administrativă. În 
PAC bazată pe obținerea performanței 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele.  Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii.

(2) Întrucât PAC trebuie să asigure 
răspunsuri mai eficace la provocări și 
oportunități de îndată ce acestea se 
manifestă la nivelul Uniunii, la nivel 
internațional, național, regional, local și la 
nivelul fermelor, este necesar să se 
raționalizeze guvernanța PAC și să se 
îmbunătățească performanța acesteia în 
materie de îndeplinire a obiectivelor 
Uniunii, precum și să se reducă în mod 
semnificativ sarcina administrativă. În 
PAC bazată pe obținerea performanței 
(„modelul de performanță”), Uniunea ar 
trebui să stabilească parametrii de bază ai 
politicii, cum ar fi obiectivele PAC și 
cerințele de bază, iar statele membre ar 
trebui să dețină o responsabilitate mai mare 
în privința modului în care îndeplinesc 
obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea 
sporită face posibilă luarea în considerare 
în mai mare măsură a condițiilor și 
nevoilor locale, prin personalizarea 
sprijinului în scopul maximizării 
contribuției la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii. Cu toate acestea, volatilitatea în 
creștere a prețurilor și scăderea 
profiturilor fermierilor, care s-a agravat 
în condițiile orientării tot mai accentuate 
a PAC către piețe, impun crearea din nou 
a unor instrumente publice de reglare a 
ofertei care să garanteze o distribuție 
justă a producției între țări și între 
fermieri.
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Amendamentul 230
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Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente 
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament 
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere scăderea 
suprafeței efective plantate cu viță-de-vie 
în mai multe state membre în perioada 
20142017, precum și pierderile potențiale 
în ceea ce privește producția aferentă, la 
momentul stabilirii suprafeței care face 
obiectul autorizațiilor pentru plantări noi 
menționate la articolul 63 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a opta între baza existentă 
și un procentaj din suprafața totală 
cultivată efectiv cu viță-de-vie pe teritoriul 
lor la 31 iulie 2015, majorată cu o 
suprafață care corespunde drepturilor de 
plantare stabilite în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 
disponibile pentru conversia în autorizații 
în statul membru respectiv la 1 ianuarie 
2016.

(8) Având în vedere scăderea 
suprafeței efective plantate cu viță-de-vie 
în mai multe state membre în perioada 
2014-2017, precum și pierderile potențiale 
în ceea ce privește producția aferentă, 
procesul actual de liberalizare a 
drepturilor de plantare trebuie să fie 
întrerupt și înlocuit cu un model de 
reglare a ofertei care să garanteze 
producția în toate statele membre, 
protejând diversitatea și calitatea 
sectorului.
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

24a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 149a
Instrumente publice de reglare a ofertei
1. Se introduce o taxă pe gestionarea 
publică a producției și a pieței, pentru a 
echilibra piața, a stabiliza prețurile, a 
asigura un nivel de trai echitabil pentru 
producătorii din statele membre, a 
reglementa cu strictețe producția, a 
stabiliza prețurile, prin limitarea 
cantităților de lapte de vacă sau de alte 
produse lactate comercializate de statele 
membre:
a) se aplică mecanisme extraordinare de 
sprijin pentru a face față situațiilor de 
urgență din sectorul laptelui;
b) se creează un mecanism alternativ 
pentru a reglementa gestionarea pieței 
laptelui și produselor lactate, cu scopul de 
a răspunde necesității de a reglementa 
oferta, de a oferi securitate și condiții 
decente de trai pentru producători și de a 
asigura dreptul fiecărui stat membru de a 
produce.
2. Aceste mecanisme vor trebui să 
includă:
a) Implementarea unui sistem de 
garantare a prețului echitabil pentru 
producție;
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b) Instrumente de gestionare care asigură 
protecția piețelor naționale împotriva 
introducerii laptelui din țări terțe;
c) Reglementarea eficientă și 
supravegherea activităților speculative ale 
lanțurilor de distribuție a alimentelor, 
prin impunerea unor limite privind 
utilizarea mărcilor proprii și stabilirea 
unor cantități limitate pentru vânzările pe 
piața internă.”
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