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Amendamentul 1
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută la nivelurile actuale; 
insistă ca orice măsură suplimentară 
legată de tranziția verde să fie finanțată din 
fonduri noi și din resurse proprii 
suplimentare ale UE;

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută la nivelurile actuale; 
recunoaște că PAC necesită o reformă 
generală pentru a se alinia la Pactul verde 
european; insistă ca fermierii să fie 
sprijiniți în mod corespunzător pentru a 
atinge nivelul crescut de ambiție al 
Pactului verde european, respectând 
principiul conform căruia sprijinul public 
ar trebui să ia în considerare de la început 
preocupările legate de mediu și de 
sănătate; insistă ca tranziția verde să fie 
finanțată, în primul rând, printr-o 
redistribuire a nivelurilor actuale ale 
cheltuielilor PAC către o mai mare 
coerență de mediu, ca prioritate, și, în al 
doilea rând, din fonduri noi și din resurse 
proprii suplimentare ale UE, numai atunci 
când este necesar;

Or. en

Amendamentul 2
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută la nivelurile actuale; 

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută la nivelurile actuale; 
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insistă ca orice măsură suplimentară legată 
de tranziția verde să fie finanțată din 
fonduri noi și din resurse proprii 
suplimentare ale UE;

insistă ca orice măsură suplimentară legată 
de tranziția verde să fie finanțată din 
fonduri noi și din resurse proprii 
suplimentare ale UE; subliniază că 
măsurile suplimentare luate în cadrul 
Pactului verde european și al strategiei 
„De la fermă la consumator” nu trebuie 
finanțate în detrimentul finanțării 
existente a politicii agricole comune 
(PAC);

Or. de

Amendamentul 3
Dan-Ștefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută la nivelurile actuale; 
insistă ca orice măsură suplimentară legată 
de tranziția verde să fie finanțată din 
fonduri noi și din resurse proprii 
suplimentare ale UE;

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută cel puțin la nivelurile 
actuale; insistă ca orice măsură 
suplimentară legată de tranziția verde, 
inclusiv pentru atingerea obiectivelor 
stabilite prin Strategia „De la fermă la 
consumator” și Strategia în domeniul 
biodiversității, să fie finanțată din fonduri 
noi și din resurse proprii suplimentare ale 
UE;

Or. ro

Amendamentul 4
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul
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1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută la nivelurile actuale; 
insistă ca orice măsură suplimentară legată 
de tranziția verde să fie finanțată din 
fonduri noi și din resurse proprii 
suplimentare ale UE;

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută, în termeni reali, cel puțin 
la nivelurile actuale; insistă ca orice 
măsură suplimentară legată de tranziția 
verde să fie finanțată din fonduri noi și din 
resurse proprii suplimentare ale UE, care 
să meargă dincolo de propunerea privind 
CFM;

Or. en

Amendamentul 5
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută la nivelurile actuale; 
insistă ca orice măsură suplimentară legată 
de tranziția verde să fie finanțată din 
fonduri noi și din resurse proprii 
suplimentare ale UE;

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută cel puțin la nivelurile 
actuale; insistă ca, pentru a atinge 
obiectivele ecologice ambițioase, orice 
măsură suplimentară legată de tranziția 
verde să fie finanțată din fonduri noi și din 
resurse proprii suplimentare ale UE;

Or. en

Amendamentul 6
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută la nivelurile actuale; 

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută cel puțin la nivelurile 
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insistă ca orice măsură suplimentară legată 
de tranziția verde să fie finanțată din 
fonduri noi și din resurse proprii 
suplimentare ale UE;

actuale; insistă ca orice măsură 
suplimentară legată de tranziția verde să fie 
finanțată din fonduri noi și din resurse 
proprii suplimentare ale UE;

Or. es

Amendamentul 7
Balázs Hidvéghi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută la nivelurile actuale; 
insistă ca orice măsură suplimentară legată 
de tranziția verde să fie finanțată din 
fonduri noi și din resurse proprii 
suplimentare ale UE;

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută cel puțin la nivelurile 
actuale; insistă ca orice măsură 
suplimentară legată de tranziția verde să fie 
finanțată din fonduri noi și din resurse 
proprii suplimentare ale UE;

Or. en

Amendamentul 8
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută la nivelurile actuale; 
insistă ca orice măsură suplimentară legată 
de tranziția verde să fie finanțată din 
fonduri noi și din resurse proprii 
suplimentare ale UE;

1. se așteaptă ca în viitorul cadru 
financiar multianual (CFM) contribuția la 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 
să fie menținută la nivelurile actuale; 
subliniază că orice măsură suplimentară 
legată de tranziția verde trebuie finanțată 
din fonduri noi și din resurse proprii 
suplimentare ale UE;

Or. fr
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Amendamentul 9
Balázs Hidvéghi

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște realizările obținute 
până acum de PAC legate de 
performanțele în materie de mediu și de 
climă; subliniază că PAC post-2020 
reprezintă o creștere a ambiției în materie 
de mediu și climă, care se reflectă în 
fiecare plan strategic al PAC din UE-27; 
invită Comisia ca, având în vedere acest 
nivel mai ridicat de ambiție al noii PAC, 
orice nou obiectiv al Pactului verde 
european care vizează neutralitatea 
climatică și este legat de sectorul agricol 
să fie separat de negocierile în curs 
privind PAC, ținând seama nu numai de 
impactul său financiar, ci și de impactul 
asupra securității alimentare;

Or. en

Amendamentul 10
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută propunerea modificată 
privind CFM a Comisiei din 27 și 28 mai, 
inclusiv comunicarea intitulată „Acum 
este momentul Europei: să reparăm 
prejudiciile aduse de criză și să pregătim 
viitorul pentru noua generație”, care 
prevede creșterea finanțării pentru 
politica agricolă comună în comparație cu 
propunerea anterioară privind CFM;
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Or. en

Amendamentul 11
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută propunerea Comisiei de a 
aloca temporar resurse suplimentare prin 
intermediul fondului „Next Generation 
EU”, dar subliniază că este totuși vital să 
dispunem de un CFM solid;

Or. en

Amendamentul 12
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că această creștere a 
finanțării este esențială pentru realizarea 
obiectivelor și a nivelului de ambiție 
propuse în viitoarea PAC, pentru 
atingerea obiectivelor Pactului verde 
european în domeniul agriculturii cu 
scopul de a consolida reziliența sectorului 
agroalimentar și de a asigura o producție 
alimentară durabilă, care depinde nu 
numai de o PAC bine finanțată, ci și de 
alte instrumente ale CFM, cum ar fi 
cercetarea, investițiile în inovare sau 
tehnologia digitală și facilitarea accesului 
fermierilor și al sectorului agroalimentar 
la acestea;

Or. en
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Amendamentul 13
Balázs Hidvéghi

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia să se asigure că 
tranziția ecologică în agricultură 
garantează o abordare echilibrată în ceea 
ce privește cele trei dimensiuni ale 
durabilității: economică, socială și de 
mediu; subliniază importanța articolului 
2 alineatul (1) litera (b) din Acordul de la 
Paris, care recunoaște caracterul prioritar 
fundamental al garantării securității 
alimentare prin adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 14
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. salută propunerea de a suplimenta 
Fondul pentru o tranziție justă (JTF), 
inclusiv cu fonduri suplimentare din 
partea instrumentului „Next Generation 
EU”, și cei doi piloni suplimentari ai 
Mecanismului pentru o tranziție justă, și 
anume printr-un program special în 
cadrul InvestEU și printr-o facilitate de 
împrumut pentru sectorul public, și 
subliniază că, pentru ca JTF și tranziția 
ecologică să aibă succes și să obțină 
impactul dorit în domeniul agricol și 
rural, trebuie să se colaboreze cu părțile 
interesate într-un mod echitabil, favorabil 
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incluziunii și fundamentat științific;

Or. en

Amendamentul 15
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de Comunicarea Comisiei 
privind Planul de investiții pentru o Europă 
durabilă (COM(2020)0021), însă scoate în 
evidență faptul că elementele propuse în 
aceasta, inclusiv Fondul pentru o tranziție 
justă, depind în întregime de un acord 
ambițios în ceea ce privește CFM; își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
faptul că o concentrare la începutul 
perioadei a fondurilor din bugetul UE 
pentru a acoperi noile cerințe în materie de 
cheltuieli rezultate ca urmare a pandemiei 
de COVID-19 ar putea priva agricultorii de 
finanțare în ultimii ani ai CFM, ceea ce ar 
fi deosebit de dăunător dacă se așteaptă din 
partea acestora să îndeplinească noile 
obligații care le revin în temeiul Pactului 
verde;

2. ia act de Comunicarea Comisiei 
privind Planul de investiții pentru o Europă 
durabilă (COM(2020)0021), însă scoate în 
evidență faptul că elementele propuse în 
aceasta, inclusiv Fondul pentru o tranziție 
justă, depind în întregime de un acord 
ambițios în ceea ce privește CFM; își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
faptul că o concentrare la începutul 
perioadei a fondurilor din bugetul UE 
pentru a acoperi noile cerințe în materie de 
cheltuieli rezultate ca urmare a pandemiei 
de COVID-19 ar putea priva agricultorii de 
finanțare în ultimii ani ai CFM, ceea ce ar 
fi deosebit de dăunător dacă se așteaptă din 
partea acestora să îndeplinească noile 
obligații care le revin în temeiul Pactului 
verde; subliniază că tranziția către 
durabilitate trebuie să fie justă, echitabilă 
și responsabilă, implicând toate sectoarele 
economice și sociale pentru a evita orice 
presiune deosebită asupra sectorului 
agricol;

Or. en

Amendamentul 16
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de Comunicarea Comisiei 
privind Planul de investiții pentru o Europă 
durabilă (COM(2020)0021), însă scoate în 
evidență faptul că elementele propuse în 
aceasta, inclusiv Fondul pentru o tranziție 
justă, depind în întregime de un acord 
ambițios în ceea ce privește CFM; își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
faptul că o concentrare la începutul 
perioadei a fondurilor din bugetul UE 
pentru a acoperi noile cerințe în materie de 
cheltuieli rezultate ca urmare a pandemiei 
de COVID-19 ar putea priva agricultorii 
de finanțare în ultimii ani ai CFM, ceea ce 
ar fi deosebit de dăunător dacă se așteaptă 
din partea acestora să îndeplinească noile 
obligații care le revin în temeiul Pactului 
verde;

2. ia act de Comunicarea Comisiei 
privind Planul de investiții pentru o Europă 
durabilă (COM(2020)0021), însă scoate în 
evidență faptul că elementele propuse în 
aceasta, inclusiv Fondul pentru o tranziție 
justă, depind în întregime de un acord 
ambițios în ceea ce privește CFM; își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
faptul că o concentrare la începutul 
perioadei a fondurilor din bugetul UE 
pentru a acoperi noile cerințe în materie de 
cheltuieli rezultate ca urmare a pandemiei 
de COVID-19 poate determina un deficit 
de fonduri în anii de programare 
următori, ceea ce poate avea un impact 
asupra capacității sectorului agricol de a 
îndeplini obiectivele și nivelul de ambiție 
a Strategiei „De la fermă la consumator” 
și a Strategiei UE în domeniul 
biodiversității și poate priva agricultorii de 
finanțare în ultimii ani ai CFM, ceea ce ar 
fi deosebit de dăunător dacă se așteaptă din 
partea acestora să îndeplinească noile 
obligații care le revin în temeiul Pactului 
verde; 

Or. en

Amendamentul 17
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Paolo De 
Castro, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de Comunicarea Comisiei 
privind Planul de investiții pentru o Europă 
durabilă (COM(2020)0021), însă scoate în 
evidență faptul că elementele propuse în 
aceasta, inclusiv Fondul pentru o tranziție 
justă, depind în întregime de un acord 
ambițios în ceea ce privește CFM; își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 

2. ia act de Comunicarea Comisiei 
privind Planul de investiții pentru o Europă 
durabilă (COM(2020)0021), însă scoate în 
evidență faptul că elementele propuse în 
aceasta, inclusiv Fondul pentru o tranziție 
justă, depind în întregime de un acord 
ambițios în ceea ce privește CFM; își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
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faptul că o concentrare la începutul 
perioadei a fondurilor din bugetul UE 
pentru a acoperi noile cerințe în materie de 
cheltuieli rezultate ca urmare a pandemiei 
de COVID-19 ar putea priva agricultorii de 
finanțare în ultimii ani ai CFM, ceea ce ar 
fi deosebit de dăunător dacă se așteaptă din 
partea acestora să îndeplinească noile 
obligații care le revin în temeiul Pactului 
verde;

faptul că o concentrare la începutul 
perioadei a fondurilor din bugetul UE 
pentru a acoperi noile cerințe în materie de 
cheltuieli rezultate ca urmare a pandemiei 
de COVID-19 ar putea priva agricultorii de 
finanțare în ultimii ani ai CFM, ceea ce ar 
fi deosebit de dăunător dacă se așteaptă din 
partea acestora să îndeplinească obligațiile 
stricte care le revin în temeiul Pactului 
verde;

Or. en

Amendamentul 18
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de Comunicarea Comisiei 
privind Planul de investiții pentru o Europă 
durabilă (COM(2020)0021), însă scoate în 
evidență faptul că elementele propuse în 
aceasta, inclusiv Fondul pentru o tranziție 
justă, depind în întregime de un acord 
ambițios în ceea ce privește CFM; își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
faptul că o concentrare la începutul 
perioadei a fondurilor din bugetul UE 
pentru a acoperi noile cerințe în materie de 
cheltuieli rezultate ca urmare a pandemiei 
de COVID-19 ar putea priva agricultorii de 
finanțare în ultimii ani ai CFM, ceea ce ar 
fi deosebit de dăunător dacă se așteaptă 
din partea acestora să îndeplinească noile 
obligații care le revin în temeiul Pactului 
verde;

2. ia act de Comunicarea Comisiei 
privind Planul de investiții pentru o Europă 
durabilă (COM(2020)0021), însă scoate în 
evidență faptul că elementele propuse în 
aceasta, inclusiv Fondul pentru o tranziție 
justă, depind de un acord ambițios în ceea 
ce privește CFM; își exprimă profunda 
îngrijorare cu privire la faptul că o 
concentrare la începutul perioadei a 
fondurilor din bugetul UE pentru a acoperi 
noile cerințe în materie de cheltuieli 
rezultate ca urmare a pandemiei de 
COVID-19 ar putea priva agricultorii de 
finanțare în ultimii ani ai CFM, ceea ce ar 
îngreuna îndeplinirea obiectivelor care le 
revin în temeiul Pactului verde;

Or. en

Amendamentul 19
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike 
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Müller

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 15 miliarde EUR pentru dezvoltarea 
rurală în contextul „Next Generation 
UE”, dar regretă faptul că nu a fost 
propusă nicio alocare pentru primul pilon 
al PAC în cadrul acestui nou instrument, 
având în vedere necesitatea de a 
îmbunătăți plățile directe și sprijinul 
acordat programelor sectoriale pentru a 
ajuta fermierii să depășească criza Covid-
19 și să respecte noile obiective ale 
Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 20
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța facilitării 
accesului la finanțarea publică și privată 
pentru a sprijini creșterea investițiilor 
ecologice, dezvoltarea și accesul la 
instrumentele de digitalizare, modernizare 
și inovare care vor permite fermierilor, 
sectorului agricol și zonelor rurale să facă 
față provocărilor și să profite de 
oportunitățile legate de atingerea 
obiectivelor și nivelului de ambiție ale 
Pactului verde european;

Or. en
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Amendamentul 21
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută propunerile Comisiei 
privind CFM și instrumentul „Next 
Generation UE”, inclusiv alocarea unor 
resurse suplimentare în valoare de 32,5 
miliarde EUR pentru Fondul pentru o 
tranziție justă și de 1 miliard EUR pentru 
Fondul european pentru dezvoltare 
durabilă, cu scopul ca Fondul european 
de investiții să poată oferi sprijin mai ușor 
unei game largi de întreprinderi mici și 
mijlocii;

Or. en

Amendamentul 22
Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. insistă asupra faptului că cererile 
depuse de fermieri în cadrul Pactului 
verde european, inclusiv al strategiei „De 
la fermă la consumator” și al strategiei 
UE în domeniul biodiversității pentru 
2030, ar trebui finanțate folosind și alte 
resurse bugetare, nu numai pachetul 
financiar destinat politicii agricole 
comune (PAC);

Or. hr

Amendamentul 23
Francisco Guerreiro
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. observă că Planul de investiții 
pentru o Europă durabilă se bazează, într-
o anumită măsură, pe atragerea de 
investiții private, care este probabil să fie 
mai puțin disponibile în anii de după 
pandemia de COVID 19 și că, prin 
urmare, este și mai important să 
dispunem de un CFM solid;

Or. en

Amendamentul 24
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că agricultura din UE 
este unicul sistem important din lume 
care a redus emisiile de gaze cu efect de 
seră (cu 20 % din 1990);

Or. es

Amendamentul 25
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. să se asigure posibilitatea ca 
întreprinderile mici și mijlocii din zonele 
rurale, inclusiv exploatațiile agricole, să 
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utilizeze fonduri de investiții;

Or. en

Amendamentul 26
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. salută ambiția Comisiei de a aloca, 
în cadrul bugetului UE, o parte mai mare 
ca oricând din cheltuielile publice pentru 
climă și mediu; ia act de ambiția 
Parlamentului de a atinge un nivel al 
cheltuielilor pentru integrarea aspectelor 
legate de climă de 30 % și un nivel al 
cheltuielilor pentru biodiversitate de 10 % 
în bugetul pentru 2021; solicită stabilirea 
unui obiectiv de 50 % privind cheltuielile 
în domeniul climei în CFM în ansamblu; 
reamintește că PAC, fiind cel mai mare 
post bugetar, are un rol decisiv pentru 
realizarea acestor obiective; reamintește 
că orice resurse suplimentare ar trebui, de 
asemenea, să contribuie la aceleași 
obiective;

Or. en

Amendamentul 27
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită Comisia Europeană și 
statele membre să utilizeze Mecanismul de 
redresare și reziliență, după caz, cu scopul 
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de a oferi un sprijin suplimentar 
agricultorilor europeni și întreprinderilor 
cooperative pentru a face față, în mod 
coerent, provocărilor generate de 
necesitatea de a asigura respectarea 
noilor norme și de a se adapta la efectele 
adverse ale schimbărilor climatice într-un 
mod care să nu pună în pericol producția 
alimentară și să respecte principiul 
durabilității;

Or. en

Amendamentul 28
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că, la elaborarea 
planurilor naționale, la alocarea 
fondurilor și în perspectiva financiară pe 
termen mai lung trebuie să se ia în 
considerare diversitatea punctelor de 
plecare și a potențialului de dezvoltare ale 
diferitelor regiuni și state membre;

Or. en

Amendamentul 29
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită Comisiei Europene să se 
asigure că modificările normelor privind 
ajutoarele de stat și ale normelor privind 
concurența nu subminează caracterul 
comun al PAC; 
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Or. es

Amendamentul 30
Anne Sander, Herbert Dorfmann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă;

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă; 
indică, în acest sens, că punerea în 
aplicare a Pactului verde și a strategiei 
„De la fermă la consumator” nu trebuie 
să ducă la o neglijare a obiectivelor 
noastre, în special a obiectivului de a 
asigura mijloace de subzistență 
sustenabile pentru agricultorii noștri; 
indică, în acest sens, că nu este posibil să 
li se ceară agricultorilor mai mult cu 
mijloace financiare mai reduse;

Or. fr

Amendamentul 31
Balázs Hidvéghi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
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bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă;

bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă; 
subliniază că, în ceea ce privește orice 
nou obiectiv al Pactului verde european 
care vizează neutralitatea climatică și este 
legat de sectorul agricol, ar trebui să se 
publice un proiect de propunere 
legislativă separat, în conformitate cu 
normele și fără a împiedica procesele 
legislative în curs;

Or. en

Amendamentul 32
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă;

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă; 
atrage atenția asupra întârzierilor în 
negocierile privind reforma PAC și insistă 
ca procesul să continue și să fie finalizat 
pentru a asigura previzibilitatea în 
sectorul agricol;

Or. en

Amendamentul 33
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
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Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă;

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă o parte semnificativă a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă; 
reamintește, de asemenea, că potrivit 
evaluării Comisiei, PAC este cadrul 
adecvat pentru dezvoltarea obiectivelor 
Pactului verde european și, din acest 
motiv, trebuie să fie finanțată în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 34
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă;

3. reamintește că o politică agricolă 
comună (PAC) modernizată și sustenabilă 
va aduce o contribuție decisivă la succesul 
ambițioaselor obiective generale legate de 
climă ale UE și că o parte semnificativă a 
acesteia va fi dedicată sprijinirii 
obiectivelor legate de climă; reamintește că 
reforma PAC este încă în desfășurare și nu 
s-a luat încă o decizie cu privire la 
contribuția exactă la obiectivele și cerințele 
legate de mediu și de climă; realizarea 
acestor obiective va depinde, în mare 
măsură, de alocarea unor fonduri 
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suficiente bugetelor viitoare;

Or. es

Amendamentul 35
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie 
cu privire la contribuția exactă la 
obiectivele și cerințele legate de mediu și 
de climă;

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că deși se află în curs de 
aprobare, reforma PAC este pe deplin 
compatibilă cu obiectivele legate de mediu 
și de climă ale Pactului verde și ale 
strategiei „De la ferma la consumator”;

Or. es

Amendamentul 36
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă;

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă și a 
asigura securitatea alimentară; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă;
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Or. en

Amendamentul 37
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă;

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC) va 
fi pus deoparte pentru a sprijini obiectivele 
legate de climă; reamintește că reforma 
PAC este încă în desfășurare și nu s-a luat 
încă o decizie cu privire la contribuția 
exactă la obiectivele și cerințele legate de 
mediu și de climă;

Or. en

Amendamentul 38
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, va fi pus deoparte pentru a 
sprijini obiectivele legate de climă; 
reamintește că reforma PAC este încă în 
desfășurare și nu s-a luat încă o decizie cu 
privire la contribuția exactă la obiectivele 
și cerințele legate de mediu și de climă;

3. reamintește că reforma PAC este 
încă în desfășurare și nu s-a luat încă o 
decizie cu privire la contribuția exactă la 
obiectivele și cerințele legate de mediu și 
de climă; subliniază că un procent 
semnificativ al pachetului financiar 
destinat politicii agricole comune (PAC), 
care reprezintă cea mai mare parte a 
bugetului UE, trebuie să se pună deoparte 
pentru a sprijini obiectivele legate de 
climă;



AM\1207549RO.docx 23/34 PE653.799v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 39
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. observă că, în comunicarea sa 
privind Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă, Comisia identifică o 
nevoie semnificativă de investiții în 
agricultură, în special pentru a face față 
provocărilor mai generale legate de 
mediu, cum ar fi pierderea biodiversității 
și poluarea; subliniază, cu toate acestea, 
că Comisia descrie, de asemenea, aceste 
estimări ca estimări prudente, având în 
vedere lipsa de date pentru a evalua cu 
precizie nevoile de investiții în ceea ce 
privește adaptarea la schimbările 
climatice și refacerea/conservarea 
ecosistemelor și a biodiversității;

Or. en

Amendamentul 40
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea unei 
producții interne de materii prime 
regenerabile și de energie regenerabilă 
care să fie rezilientă la crize și, pentru a 
pune în aplicare și a continua strategia 
UE în domeniul bioeconomiei, solicită 
impulsionarea construcțiilor care folosesc 
lemnul și a renovărilor axate pe utilizarea 
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materiilor prime interne regenerabile și a 
energiilor regenerabile sustenabile; 

Or. de

Amendamentul 41
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită ca cerințele ecologice din 
ce în ce mai numeroase să fie compensate 
financiar;  subliniază că condițiile 
unilaterale nu sunt nici în beneficiul 
agriculturii europene, nici al mediului 
dacă acestea determină relocarea 
producției europene de alimente în țări 
terțe; 

Or. de

Amendamentul 42
Irène Tolleret, Ulrike Müller

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este necesar ca 
măsurile PAC care vizează realizarea 
obiectivelor Pactului verde european să 
respecte principiul general al egalității de 
gen pentru a garanta tranziția ecologică a 
agricultoarelor;

Or. en

Amendamentul 43
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Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește constatările Curții de 
Conturi potrivit cărora contabilizarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
în actuala PAC este incorectă și că, de 
asemenea, estimarea Comisiei cu privire 
la viitoarea contribuție a PAC la 
obiectivele de mediu și climatice pare 
nerealistă1a; subliniază că trebuie să se 
demonstreze că măsurile PAC sunt cu 
adevărat pozitive pentru climă, pe baza 
dovezilor științifice, pentru ca acestea să 
fie calificate ca atare;
_________________
1a Avizul nr. 7/2018 al Curții de Conturi 
Europene, punctul 3.

Or. en

Amendamentul 44
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. ia act de constatările Raportului 
nr. 13/2020 al Curții de Conturi 
Europene, potrivit cărora urmărirea 
cheltuielilor PAC în favoarea 
biodiversității prezintă deficiențe 
metodologice; mai constată că raportul de 
evaluare1b al Comisiei din noiembrie 2019 
identifică, de asemenea, absența datelor 
de monitorizare drept un obstacol în calea 
evaluării adecvate a impactului mai 
multor instrumente și măsuri ale PAC, 
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precum și a impactului lor net; solicită 
revizuirea urmăririi bugetare în domeniul 
biodiversității, pe baza dovezilor științifice 
și, în special, dezvoltarea în continuare a 
indicatorilor privind biodiversitatea 
terenurilor agricole, pentru a evalua 
impactul instrumentelor PAC; își 
reiterează invitația adresată Comisiei și 
Consiliului de a stabili un obiectiv clar în 
materie de cheltuieli pentru integrarea 
biodiversității, de cel puțin 10 % din 
CFM, pe lângă obiectivul legat de 
cheltuielile pentru integrarea aspectelor 
climatice1a;
_________________
1a Rezoluția Parlamentului European din 
16 ianuarie 2020 referitoare la cea de a 
15-a reuniune a Conferinței părților 
(COP15) la Convenția privind diversitatea 
biologică
1b Comisia Europeană DG AGRI, 
Evaluarea impactului PAC asupra 
biodiversității, peisajelor, habitatelor 
(Alliance Environnement) AGRI — 2018-
0492 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
fisheries/key_policies/documents/ext-eval-
biodiversity-final-report_2020_en.pdf

Or. en

Amendamentul 45
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. ia act de propria evaluare a 
Comisiei, potrivit căreia propunerile 
privind noua PAC ar fi compatibile cu 
ambițiile Pactului verde european doar în 
anumite condiții, în special un sistem 
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ambițios de condiționalitate, precum și 
cheltuieli suficiente și eficiente pentru 
programele ecologice obligatorii și un 
principiu adecvat de neregresiune; 
solicită Comisiei să prezinte o listă de 
programe ecologice pentru a asigura un 
nivel ridicat de ambiție și eficacitate; 
solicită Comisiei să furnizeze fiecărui stat 
membru recomandări personalizate cu 
privire la obiectivele PAC înainte de 
prezentarea proiectelor de planuri 
strategice, și să efectueze o evaluare ex 
ante completă a respectivelor proiecte;

Or. en

Amendamentul 46
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. subliniază nevoia de coerență între 
primul și al doilea pilon al PAC, pentru a 
garanta utilizarea eficientă a fondurilor 
publice în sprijinul obiectivelor Pactului 
verde european; invită Comisia să se 
asigure, în special, că planurile strategice 
ale statelor membre vizează obiective mai 
ambițioase în materie de mediu și de 
calitate a vieții animalelor, în special în 
cadrul primului pilon, pe baza unor 
cerințe stricte în materie de 
condiționalitate și a unor programe 
ecologice ambițioase, precum și printr-o 
examinare aprofundată a impactului pe 
care sprijinul cuplat facultativ îl are 
asupra climei, a mediului și a calității 
vieții animalelor;

Or. en
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Amendamentul 47
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3f. subliniază pertinența calității vieții 
animalelor în diverse aspecte ale Pactului 
verde european și consideră că 
îmbunătățirea calității vieții animalelor 
poate duce, printre altele, la îmbunătățiri 
paralele în combaterea rezistenței la 
antimicrobiene, la reducerea impactului 
producției asupra mediului, în special în 
ceea ce privește poluarea apei, precum și 
la oportunități de dezvoltare rurală prin 
abandonarea modurilor de producție 
intensive; subliniază, de asemenea, că 
calitatea vieții animalelor rămâne o 
preocupare majoră a cetățenilor, în 
special în ceea ce privește calitatea vieții 
animalelor de fermă1a;
_________________
1a Comisia Europeană (2016), 
Eurobarometru special 442; Atitudinea 
europenilor față de bunăstarea 
animalelor 
https://data.europa.eu/euodp/ro/data/data
set/S2096_84_4_442_ENG

Or. en

Amendamentul 48
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3g. salută elaborarea Regulamentului 
privind instituirea unui cadru de facilitare 
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a investițiilor durabile și a legislației 
secundare aferente, care oferă un cadru 
favorabil pentru a verifica investițiile cu 
adevărat durabile; solicită să se aplice 
taxonomia UE pentru a examina 
investițiile efectuate în cadrul FEADR;

Or. en

Amendamentul 49
Michaela Šojdrová

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că recenta epidemie de 
COVID-19 a demonstrat rolul strategic al 
agriculturii în furnizarea de alimente sigure 
și de înaltă calitate, la prețuri accesibile; 
insistă asupra faptului că eforturile depuse 
de agricultorii din UE pentru a produce 
alimente într-un mod mai sustenabil nu 
trebuie să fie subminate de importurile de 
produse din țări terțe care nu respectă 
standardele UE în materie de siguranță 
alimentară, protecție a mediului, bunăstare 
a animalelor și standardele sociale.

4. subliniază că recenta epidemie de 
COVID-19 a demonstrat rolul strategic al 
agriculturii în furnizarea de alimente sigure 
și de înaltă calitate, la prețuri accesibile; 
insistă asupra faptului că eforturile depuse 
de agricultorii din UE pentru a produce 
alimente într-un mod mai sustenabil nu 
trebuie să fie subminate de importurile de 
produse din țări terțe care nu respectă 
standardele UE în materie de siguranță 
alimentară, protecție a mediului, calitatea 
vieții animalelor și standardele sociale; 
reamintește necesitatea de a învăța din 
criza de la COVID 19, în special în 
domeniile strategice. Prin urmare, 
propune să se coordoneze, la nivelul 
Uniunii, crearea unei capacități strategice 
în Uniune pentru a furniza alimente de 
bază în caz de criză. În acest scop, ar 
trebui utilizat Planul de investiții pentru o 
Europă durabilă.

Or. en

Amendamentul 50
Daniel Buda

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că recenta epidemie de 
COVID-19 a demonstrat rolul strategic al 
agriculturii în furnizarea de alimente sigure 
și de înaltă calitate, la prețuri accesibile; 
insistă asupra faptului că eforturile depuse 
de agricultorii din UE pentru a produce 
alimente într-un mod mai sustenabil nu 
trebuie să fie subminate de importurile de 
produse din țări terțe care nu respectă 
standardele UE în materie de siguranță 
alimentară, protecție a mediului, bunăstare 
a animalelor și standardele sociale.

4. subliniază că recenta epidemie de 
COVID-19 a demonstrat rolul strategic al 
agriculturii în furnizarea de alimente sigure 
și de înaltă calitate, la prețuri accesibile și 
în menținerea activității sectorului, 
evitând o criză alimentară; subliniază 
rolul esențial al „lucrătorilor cruciali” din 
agricultură și din sectorul agroalimentar 
în timpul crizei și insistă ca acești 
lucrători să beneficieze de condiții de 
muncă sigure și adecvate; insistă asupra 
faptului că eforturile depuse de agricultorii 
din UE pentru a produce alimente într-un 
mod mai sustenabil nu trebuie să fie 
subminate de importurile de produse din 
țări terțe care nu respectă standardele UE în 
materie de siguranță alimentară, protecție a 
mediului, bunăstare a animalelor și 
standardele sociale.

Or. en

Amendamentul 51
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că recenta epidemie de 
COVID-19 a demonstrat rolul strategic al 
agriculturii în furnizarea de alimente sigure 
și de înaltă calitate, la prețuri accesibile; 
insistă asupra faptului că eforturile depuse 
de agricultorii din UE pentru a produce 
alimente într-un mod mai sustenabil nu 
trebuie să fie subminate de importurile de 
produse din țări terțe care nu respectă 
standardele UE în materie de siguranță 
alimentară, protecție a mediului, bunăstare 
a animalelor și standardele sociale.

4. subliniază că recenta epidemie de 
COVID-19 a demonstrat rolul strategic al 
agriculturii în furnizarea de alimente sigure 
și de înaltă calitate, la prețuri accesibile; 
insistă asupra faptului că eforturile depuse 
de agricultorii din UE pentru a produce 
alimente într-un mod mai sustenabil nu 
trebuie să fie subminate nici de 
obligațiunile verzi, nici de importurile de 
produse din țări terțe care nu respectă 
standardele UE în materie de siguranță 
alimentară, protecție a mediului, bunăstare 
a animalelor și standardele sociale.
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Or. es

Amendamentul 52
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că recenta epidemie de 
COVID-19 a demonstrat rolul strategic al 
agriculturii în furnizarea de alimente sigure 
și de înaltă calitate, la prețuri accesibile; 
insistă asupra faptului că eforturile depuse 
de agricultorii din UE pentru a produce 
alimente într-un mod mai sustenabil nu 
trebuie să fie subminate de importurile de 
produse din țări terțe care nu respectă 
standardele UE în materie de siguranță 
alimentară, protecție a mediului, 
bunăstare a animalelor și standardele 
sociale.

4. subliniază că recenta epidemie de 
COVID-19 a demonstrat rolul strategic al 
agriculturii în furnizarea de alimente sigure 
și de înaltă calitate, la prețuri accesibile; 
insistă asupra faptului că standardele UE 
în materie de siguranță alimentară, 
condiționalitate de mediu, calitatea vieții 
animalelor și standardele sociale se aplică 
pe deplin importurilor de produse din țări 
terțe, completând eforturile depuse de 
agricultorii din UE pentru a produce 
alimente într-un mod mai sustenabil;

Or. en

Amendamentul 53
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4а. consideră că, pentru a realiza 
obiectivele Pactului verde european la 
nivel european și pentru a le promova la 
nivel internațional, Comisia trebuie să 
realizeze o evaluare a contingentelor 
tarifare de import pentru produsele 
agricole și să propună o creștere a acestor 
contingente în cazul țărilor care nu au 
aplicat sau nu au adoptat niciun fel de 
măsură pentru a aplica în viitorul 
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apropiat standardele și cerințe referitoare 
la producătorii lor agricoli care să fie 
comparabile cu cele din UE; 

Or. bg

Amendamentul 54
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută ambiția exprimată în 
Strategia „De la fermă la consumator” de 
a elabora criterii minime obligatorii 
pentru achizițiile publice durabile de 
alimente, pentru a alinia utilizarea 
fondurilor publice la Pactul verde 
european; solicită o mai mare integrare a 
aspectelor legate de nutriție și sănătate în 
achizițiile publice de alimente.

Or. en

Amendamentul 55
Dan-Ștefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. Subliniază importanța finanțării 
cercetării și inovării pentru identificarea 
de alternative și tehnologii ecologice care 
să permită tranziția verde și consideră că 
toți fermierii, inclusiv cei mici, trebuie să 
aibă acces la acestea;

Or. ro
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Amendamentul 56
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să se asigure că 
există garanții externe adecvate pentru 
produsele agricole sensibile și afirmă că, 
în timpul procesului, standardele ridicate 
aplicate în producția de alimente din UE 
trebuie demonstrate în mod clar 
consumatorilor;

Or. de

Amendamentul 57
Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. insistă asupra necesității de a pune 
la dispoziție, în afara pachetului alocat 
politicii comune agricole (PAC), resurse 
financiare suplimentare pentru cererile 
fermierilor depuse în contextul crizei 
provocate de COVID-19 sau al altor 
situații de criză;

Or. hr

Amendamentul 58
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei să se asigure că, 
atât în cadrul strategiei „De la fermă la 
consumator”, cât și al viitoarei politici 
privind clima, agricultura europeană este 
recunoscută ca un sector de importanță 
sistemică și că siguranța aprovizionării, 
ca factor de stabilitate, este examinată în 
mod suficient și avută în vedere în orice 
situație; 

Or. de


