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Amendamentul 1
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă că, potrivit plafonului 
revizuit propus pentru noua rubrică 3 a 
cadrului financiar multianual (CFM) 2021-
2027, principalele categorii de cheltuieli 
ale politicii agricole comune (PAC) vor fi 
probabil reduse în 2021, și anume plățile 
directe, măsurile de piață și dezvoltarea 
rurală; amintește rezoluțiile precedente ale 
Parlamentului în care se cere să se mențină 
finanțarea PAC cel puțin la nivelurile 
actuale;

1. regretă că, potrivit plafonului 
revizuit propus pentru noua rubrică 3 a 
cadrului financiar multianual (CFM) 2021-
2027, principalele categorii de cheltuieli 
ale politicii agricole comune (PAC) vor fi 
probabil reduse în 2021, și anume plățile 
directe, măsurile de piață și dezvoltarea 
rurală; amintește rezoluțiile precedente ale 
Parlamentului în care se cere să se mențină 
finanțarea PAC cel puțin la nivelurile 
actuale; atrage atenția asupra faptului că 
unele sectoare agricole au fost puternic 
afectate de criza provocată de pandemia 
de COVID-19, iar posibilele reduceri vor 
duce la adâncirea crizei și vor atrage după 
sine și alte sectoare;

Or. ro

Amendamentul 2
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă că, potrivit plafonului 
revizuit propus pentru noua rubrică 3 a 
cadrului financiar multianual (CFM) 2021-
2027, principalele categorii de cheltuieli 
ale politicii agricole comune (PAC) vor fi 
probabil reduse în 2021, și anume plățile 
directe, măsurile de piață și dezvoltarea 
rurală; amintește rezoluțiile precedente ale 
Parlamentului în care se cere să se mențină 
finanțarea PAC cel puțin la nivelurile 
actuale;

1. regretă că, potrivit plafonului 
revizuit propus pentru noua rubrică 3 a 
cadrului financiar multianual (CFM) 2021-
2027, principalele categorii de cheltuieli 
ale politicii agricole comune (PAC) vor fi 
probabil reduse în 2021, și anume plățile 
directe, măsurile de piață și dezvoltarea 
rurală; amintește rezoluțiile precedente ale 
Parlamentului în care se cere să se mențină 
finanțarea PAC cel puțin la nivelurile 
actuale; în acest sens, reamintește, în 
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special, Rezoluția sa din 30 mai 2018 
referitoare la viitorul sectorului alimentar 
și al agriculturii1a, în care a insistat 
asupra faptului că orice reducere a 
bugetului destinat agriculturii și 
dezvoltării rurale nu trebuie să ducă la o 
scădere a nivelului de ambiție;
_________________
1a Texte adoptate, 30.5.2018, 
P8_TA(2018)0224.

Or. en

Amendamentul 3
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă că, potrivit plafonului 
revizuit propus pentru noua rubrică 3 a 
cadrului financiar multianual (CFM) 2021-
2027, principalele categorii de cheltuieli 
ale politicii agricole comune (PAC) vor fi 
probabil reduse în 2021, și anume plățile 
directe, măsurile de piață și dezvoltarea 
rurală; amintește rezoluțiile precedente ale 
Parlamentului în care se cere să se mențină 
finanțarea PAC cel puțin la nivelurile 
actuale;

1. regretă că, potrivit plafonului 
revizuit propus pentru noua rubrică 3 a 
cadrului financiar multianual (CFM) 2021-
2027, principalele categorii de cheltuieli 
ale politicii agricole comune (PAC) vor fi 
probabil reduse în 2021, și anume plățile 
directe, măsurile de piață și dezvoltarea 
rurală; amintește rezoluțiile precedente ale 
Parlamentului în care se cere să se mențină 
finanțarea PAC pentru perioada 2012-
2027 cel puțin la nivelurile actuale;

Or. fr

Amendamentul 4
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul



AM\1211985RO.docx 5/41 PE655.968v01-00

RO

1. regretă că, potrivit plafonului 
revizuit propus pentru noua rubrică 3 a 
cadrului financiar multianual (CFM) 2021-
2027, principalele categorii de cheltuieli 
ale politicii agricole comune (PAC) vor fi 
probabil reduse în 2021, și anume plățile 
directe, măsurile de piață și dezvoltarea 
rurală; amintește rezoluțiile precedente ale 
Parlamentului în care se cere să se mențină 
finanțarea PAC cel puțin la nivelurile 
actuale;

1. regretă că, potrivit plafonului 
revizuit propus pentru noua rubrică 3 a 
cadrului financiar multianual (CFM) 2021-
2027, principalele categorii de cheltuieli 
ale politicii agricole comune (PAC) vor fi 
probabil reduse în 2021, și anume plățile 
directe, măsurile de piață și dezvoltarea 
rurală; amintește rezoluțiile precedente ale 
Parlamentului în care se cere să se mențină 
finanțarea PAC, în termeni reali, cel puțin 
la nivelurile actuale;

Or. en

Amendamentul 5
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă că, potrivit plafonului 
revizuit propus pentru noua rubrică 3 a 
cadrului financiar multianual (CFM) 2021-
2027, principalele categorii de cheltuieli 
ale politicii agricole comune (PAC) vor fi 
probabil reduse în 2021, și anume plățile 
directe, măsurile de piață și dezvoltarea 
rurală; amintește rezoluțiile precedente ale 
Parlamentului în care se cere să se mențină 
finanțarea PAC cel puțin la nivelurile 
actuale;

1. regretă profund că, potrivit 
plafonului revizuit propus pentru noua 
rubrică 3 a cadrului financiar multianual 
(CFM) 2021-2027, principalele categorii 
de cheltuieli ale politicii agricole comune 
(PAC) vor fi probabil reduse în 2021, și 
anume plățile directe, măsurile de piață și 
dezvoltarea rurală; amintește rezoluțiile 
precedente ale Parlamentului în care se 
cere să se mențină finanțarea PAC cel puțin 
la nivelurile actuale;

Or. en

Amendamentul 6
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază poziția Parlamentului 
conform căreia următorul CFM ar trebui 
să includă un obiectiv de 30 % pentru 
cheltuielile legate de schimbările 
climatice, obligatoriu din punct de vedere 
juridic, și un obiectiv de 10 % privind 
cheltuielile legate de biodiversitate; 
subliniază, prin urmare, că ar trebui să se 
adopte rapid o metodologie de urmărire 
transparentă, cuprinzătoare și 
semnificativă pentru ambele obiective de 
cheltuieli, care ar putea fi adaptată, dacă 
este necesar, în cursul revizuirii la 
jumătatea perioadei a CFM; evidențiază 
că dacă pentru 2021 nu se prevăd 
cheltuieli adecvate în domeniul climei și 
al biodiversității și o monitorizare fiabilă 
există riscul ca realizarea acestor 
obiective să fie împiedicată în următorul 
CFM;

Or. en

Amendamentul 7
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este de acord cu proiectul de buget 
pentru 20211a, conform căruia faptul că o 
nouă reformă a PAC se va aplica numai 
după 2021 nu trebuie să ducă la 
nerealizarea obiectivelor europene 
ecologice; își exprimă speranța că, deși în 
2021 PAC va fi încă implementată în 
conformitate cu normele din 2014-2020, 
alegerile și măsurile puse în aplicare pe 
teren vor duce la mai multe schimbări 
pozitive și ne vor orienta către o tranziție 
cu adevărat sustenabilă, inclusiv în 
interesul agricultorilor, al securității 
alimentare și al viitorului agriculturii în 
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Uniune;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/2020-06-24_12h30_-_soe2021_-_full_-
_v3.pdf

Or. en

Amendamentul 8
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. ia act de faptul că creditele de 
angajament alocate instrumentului de 
redresare Next Generation EU ca venituri 
la bugetul 2021 se ridică la 211 miliarde 
EUR; constată cu îngrijorare că această 
sumă este egală cu aproximativ 126 % din 
creditele de angajament obișnuite ale 
bugetului Uniunii, dar nu face obiectul 
aceluiași nivel de control parlamentar; 
solicită, în special, ca obiectivele de 
cheltuieli de 30 % pentru climă și de 10 % 
pentru biodiversitate să fie aplicate în 
egală măsură instrumentului de redresare 
Next Generation UE și bugetului general;

Or. en

Amendamentul 9
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că fondurile din Next 
Generation UE alocate pentru FEADR ar 
trebui să fie puse la dispoziție conform 
aceluiași calendar ca și pentru celelalte 
programe care beneficiază de sprijin din 
Next Generation UE, având în vedere 
urgența de a aloca anticipat 
angajamentele Uniunii de la acest nou 
instrument de redresare;

Or. en

Amendamentul 10
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de suma de 55 182 milioane 
EUR în credite de angajament și de suma 
de 54 879,9 milioane EUR în credite de 
plată alocate pentru agricultură; este 
preocupat de reducerea drastică a creditelor 
destinate Fondului european de garantare 
agricolă (FEGA) (– 3 231 milioane EUR în 
credite de angajament și – 3 215 milioane 
EUR în credite de plată) comparativ cu 
bugetul pentru exercițiul financiar 2020; 
constată că creditele Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
sunt majorate la 15 002,9 milioane EUR 
(+2,1 %) în angajamente și la 14 715 
milioane EUR (+12,2 %) în credite de 
plată față de bugetul pentru 2020; ia act 
de transferul net de – 753,9 milioane EUR 
din FEGA către FEADR;

2. ia act de suma de 55 182 milioane 
EUR în credite de angajament și de suma 
de 54 879,9 milioane EUR în credite de 
plată alocate pentru agricultură; este 
preocupat de reducerea drastică a creditelor 
destinate Fondului european de garantare 
agricolă (FEGA) (– 3 231 milioane EUR în 
credite de angajament și – 3 215 milioane 
EUR în credite de plată) comparativ cu 
bugetul pentru exercițiul financiar 2020; ia 
act de transferul net de -753,9 milioane 
EUR din FEGA către FEADR; solicită o 
creștere a cheltuielilor FEGA cu 3 231 
milioane EUR în angajamente, până la 
54 413 milioane EUR, ceea ce înseamnă 
că cheltuielile PAC nu vor fi reduse în 
comparație cu anul 2020;

Or. en
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Amendamentul 11
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de suma de 55 182 milioane 
EUR în credite de angajament și de suma 
de 54 879,9 milioane EUR în credite de 
plată alocate pentru agricultură; este 
preocupat de reducerea drastică a creditelor 
destinate Fondului european de garantare 
agricolă (FEGA) (– 3 231 milioane EUR în 
credite de angajament și – 3 215 milioane 
EUR în credite de plată) comparativ cu 
bugetul pentru exercițiul financiar 2020; 
constată că creditele Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
sunt majorate la 15 002,9 milioane EUR 
(+2,1 %) în angajamente și la 14 715 
milioane EUR (+12,2 %) în credite de plată 
față de bugetul pentru 2020; ia act de 
transferul net de – 753,9 milioane EUR din 
FEGA către FEADR;

2. ia act de suma de 55 182 milioane 
EUR în credite de angajament și de suma 
de 54 879,9 milioane EUR în credite de 
plată alocate pentru agricultură; este 
preocupat de reducerea drastică cu -7,4 % 
a creditelor destinate Fondului european de 
garantare agricolă (FEGA) (– 3 231 
milioane EUR în credite de angajament și – 
3 215 milioane EUR în credite de plată) 
comparativ cu bugetul pentru exercițiul 
financiar 2020; constată că creditele 
Fondului european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) sunt majorate 
la 15 002,9 milioane EUR (+2,1 %) în 
angajamente și la 14 715 milioane EUR 
(+12,2 %) în credite de plată față de 
bugetul pentru 2020; ia act de transferul net 
de – 753,9 milioane EUR din FEGA către 
FEADR;

Or. en

Amendamentul 12
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că epidemia de COVID-
19 în curs a subliniat rolul strategic pe 
care îl joacă agricultura în evitarea unei 
crize alimentare, prin furnizarea de 
alimente sigure și de înaltă calitate, la 
prețuri accesibile; insistă că securitatea, 
sustenabilitatea și reziliența lanțului 
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alimentar necesită investiții suplimentare 
pentru agricultori, cooperative și 
întreprinderile mici și mijlocii din zonele 
rurale;

Or. en

Amendamentul 13
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită să se aloce resurse 
suplimentare pentru măsuri de piață, cu 
scopul de a se asigura că sunt disponibile 
imediat suficiente mijloace, în cazul unor 
noi perturbări ale pieței ca urmare a 
epidemiei de COVID-19 și, în special, a 
retragerii Regatului Unit din Uniune;

Or. en

Amendamentul 14
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reamintește, de asemenea, că 
potrivit evaluării Comisiei, PAC este 
cadrul adecvat pentru dezvoltarea 
obiectivelor Pactului verde european; 
observă, așadar, că cerințele mai mari de 
sustenabilitate necesită o finanțare 
corespunzătoare;

Or. en
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Amendamentul 15
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 
Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze 
considerabil pentru a atinge obiectivele 
Pactului verde european; observă că 
cerințele mai mari în materie de 
sustenabilitate necesită finanțare 
corespunzătoare; atrage atenția asupra 
faptului că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 a scos în evidență importanța 
pe care o au producția de alimente și 
aprovizionarea cu alimente ale Uniunii; 
reamintește că securitatea alimentară și 
sustenabilitatea lanțului alimentar necesită 
investiții și sprijin pentru fermieri și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din zonele rurale;

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului, de care sectorul 
agricol trebuie să beneficieze în mod 
semnificativ pentru a atinge obiectivele 
Pactului verde european; observă că 
cerințele mai mari în materie de 
sustenabilitate necesită finanțare 
corespunzătoare; atrage atenția asupra 
faptului că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 a avut consecințe grave pentru 
numeroase societăți ale Uniunii și a scos 
în evidență importanța pe care o au 
producția de alimente și aprovizionarea cu 
alimente ale Uniunii; reamintește că 
suveranitatea alimentară și sustenabilitatea 
lanțului alimentar necesită investiții și 
sprijin pentru fermieri și întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri) din zonele 
rurale, în special în zonele rurale 
dezavantajate; subliniază, prin urmare, că 
atât epidemia de COVID-19, cât și crizele 
în domeniul climei și al biodiversității 
demonstrează necesitatea unui FEADR 
puternic;

Or. en

Amendamentul 16
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 
Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze 
considerabil pentru a atinge obiectivele 
Pactului verde european; observă că 
cerințele mai mari în materie de 
sustenabilitate necesită finanțare 
corespunzătoare; atrage atenția asupra 
faptului că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 a scos în evidență importanța 
pe care o au producția de alimente și 
aprovizionarea cu alimente ale Uniunii; 
reamintește că securitatea alimentară și 
sustenabilitatea lanțului alimentar necesită 
investiții și sprijin pentru fermieri și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din zonele rurale;

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 
Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze 
considerabil pentru a atinge obiectivele 
Pactului verde european; subliniază că, 
pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor climatice și de mediu în 2030, 
consolidarea cerințelor de sustenabilitate 
ale activității agricole va necesita investiții 
majore din partea fermierilor pentru a 
evita o scădere a productivității și a 
veniturilor în din cauza costurilor mai 
ridicate și că acest lucru nu va fi realizat 
fără o finanțare adecvată din partea PAC; 
atrage atenția asupra faptului că criza 
provocată de pandemia de COVID-19 a 
scos în evidență importanța pe care o au 
producția de alimente și aprovizionarea cu 
alimente ale Uniunii; reamintește că 
securitatea alimentară și sustenabilitatea 
lanțului alimentar necesită investiții și 
sprijin pentru fermieri și întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri) din zonele 
rurale;

Or. it

Amendamentul 17
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
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suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 
Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze 
considerabil pentru a atinge obiectivele 
Pactului verde european; observă că 
cerințele mai mari în materie de 
sustenabilitate necesită finanțare 
corespunzătoare; atrage atenția asupra 
faptului că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 a scos în evidență importanța 
pe care o au producția de alimente și 
aprovizionarea cu alimente ale Uniunii; 
reamintește că securitatea alimentară și 
sustenabilitatea lanțului alimentar 
necesită investiții și sprijin pentru fermieri 
și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din zonele rurale;

suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 
Fondul pentru o tranziție justă; observă că 
creșterea cerințelor în materie de 
sustenabilitate necesită o finanțare 
corespunzătoare și o situație de referință 
îmbunătățită substanțial; atrage atenția 
asupra faptului că deși criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a scos în evidență 
importanța pe care o au producția de 
alimente și aprovizionarea cu alimente ale 
Uniunii, incapacitatea de a se adapta și de 
a atenua schimbările climatice a fost 
evaluată de mai mulți ani ca fiind cea mai 
gravă situație de risc, iar jumătate din 
cele mai mari riscuri cu care ne 
confruntăm sunt riscuri legate de 
mediu1a; reamintește că aceste provocări 
necesită investiții, consultanță 
independentă și transfer de cunoștințe și 
alte tipuri de sprijin pentru fermieri, alți 
gestionari de terenuri și întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri) din zonele 
rurale;

_________________
1a Rapoarte privind riscurile globale - 
rapoartele din 2018, 2019 și 2020 clasifică 
criza climatică printre cele mai grave 10 
crize, aceasta situându-se pe primul loc în 
rapoartele din 2019 și 2020. Toate cele 
trei rapoarte enumeră cinci riscuri pentru 
mediu, pierderea biodiversității (care a 
ocupat locul al 3-lea în 2020) fiind printre 
cele mai grave, atât din punctul de vedere 
al impactului, cât și al probabilității.

Or. en

Amendamentul 18
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Proiect de aviz
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Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 
Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze 
considerabil pentru a atinge obiectivele 
Pactului verde european; observă că 
cerințele mai mari în materie de 
sustenabilitate necesită finanțare 
corespunzătoare; atrage atenția asupra 
faptului că criza provocată de pandemia 
de COVID-19 a scos în evidență 
importanța pe care o au producția de 
alimente și aprovizionarea cu alimente ale 
Uniunii; reamintește că securitatea 
alimentară și sustenabilitatea lanțului 
alimentar necesită investiții și sprijin 
pentru fermieri și întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) din zonele rurale;

3. îndeamnă, prin urmare, Consiliul 
să îi dea Uniunii posibilitatea de a-și 
îndeplini angajamentele, punând la 
dispoziție suficientă finanțare pentru 
aprovizionarea cu alimente sigure și de 
calitate superioară, pentru combaterea 
schimbărilor climatice, pentru protecția 
mediului și pentru Mecanismul pentru o 
tranziție justă și Fondul pentru o tranziție 
justă, de care sectorul agricol trebuie să 
beneficieze în mod semnificativ pentru a 
atinge obiectivele Pactului verde european; 
subliniază că este necesar ca sprijinul din 
partea instrumentului Next Generation 
EU să fie pus la dispoziție cât mai curând 
posibil, începând cu 2021, pentru a 
îndeplini aceste obiective în domeniul de 
aplicare al dezvoltării rurale;

Or. en

Amendamentul 19
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 
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Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze 
considerabil pentru a atinge obiectivele 
Pactului verde european; observă că 
cerințele mai mari în materie de 
sustenabilitate necesită finanțare 
corespunzătoare; atrage atenția asupra 
faptului că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 a scos în evidență importanța 
pe care o au producția de alimente și 
aprovizionarea cu alimente ale Uniunii; 
reamintește că securitatea alimentară și 
sustenabilitatea lanțului alimentar necesită 
investiții și sprijin pentru fermieri și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din zonele rurale;

Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze 
considerabil pentru a atinge obiectivele 
Pactului verde european; observă că 
cerințele mai mari în materie de 
sustenabilitate necesită finanțare 
corespunzătoare; atrage atenția asupra 
faptului că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 a scos în evidență importanța 
pe care o au producția de alimente și 
aprovizionarea cu alimente ale Uniunii; 
insistă asupra creșterii accesului la 
finanțări pentru achiziția tehnologiilor de 
ultimă generație în agricultură; 
reamintește că securitatea alimentară și 
sustenabilitatea lanțului alimentar sunt 
prioritare și necesită investiții și sprijin 
pentru fermieri și întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) din zonele rurale;

Or. ro

Amendamentul 20
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
în numele Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 
Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze 
considerabil pentru a atinge obiectivele 
Pactului verde european; observă că 
cerințele mai mari în materie de 
sustenabilitate necesită finanțare 
corespunzătoare; atrage atenția asupra 

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea, astfel cum a solicitat 
Parlamentul în rezoluția sa precedentă, de 
a-și îndeplini angajamentele, punând la 
dispoziție o finanțare realistă pentru 
aprovizionarea cu alimente sigure și de 
calitate superioară, pentru combaterea 
schimbărilor climatice, pentru protecția 
mediului și pentru Mecanismul pentru o 
tranziție justă și Fondul pentru o tranziție 
justă, de care sectorul agricol trebuie să 
beneficieze în mod semnificativ pentru a 
atinge obiectivele ambițioase ale Pactului 
verde european; observă că cerințele mai 
mari în materie de sustenabilitate necesită 
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faptului că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 a scos în evidență importanța 
pe care o au producția de alimente și 
aprovizionarea cu alimente ale Uniunii; 
reamintește că securitatea alimentară și 
sustenabilitatea lanțului alimentar necesită 
investiții și sprijin pentru fermieri și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din zonele rurale;

finanțare corespunzătoare; atrage atenția 
asupra faptului că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a scos în evidență 
importanța pe care o au producția de 
alimente și aprovizionarea cu alimente ale 
Uniunii; reamintește că suveranitatea 
alimentară, securitatea alimentară și 
sustenabilitatea lanțului alimentar necesită 
investiții și sprijin pentru fermieri și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din zonele rurale și din regiunile 
ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 21
Maria Noichl, Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 
Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze 
considerabil pentru a atinge obiectivele 
Pactului verde european; observă că 
cerințele mai mari în materie de 
sustenabilitate necesită finanțare 
corespunzătoare; atrage atenția asupra 
faptului că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 a scos în evidență importanța 
pe care o au producția de alimente și 
aprovizionarea cu alimente ale Uniunii; 
reamintește că securitatea alimentară și 
sustenabilitatea lanțului alimentar necesită 
investiții și sprijin pentru fermieri și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 
Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze 
considerabil pentru a atinge obiectivele 
Pactului verde european; observă că 
cerințele mai mari în materie de 
sustenabilitate necesită finanțare 
corespunzătoare; atrage atenția asupra 
faptului că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 a scos în evidență importanța 
primordială pe care o au producția de 
alimente și aprovizionarea cu alimente la 
nivel regional ale Uniunii; reamintește că 
securitatea alimentară și sustenabilitatea 
lanțului alimentar necesită investiții și 
sprijin pentru fermieri și întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri) din zonele 
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din zonele rurale; rurale;

Or. de

Amendamentul 22
Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 
Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze 
considerabil pentru a atinge obiectivele 
Pactului verde european; observă că 
cerințele mai mari în materie de 
sustenabilitate necesită finanțare 
corespunzătoare; atrage atenția asupra 
faptului că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 a scos în evidență importanța 
pe care o au producția de alimente și 
aprovizionarea cu alimente ale Uniunii; 
reamintește că securitatea alimentară și 
sustenabilitatea lanțului alimentar necesită 
investiții și sprijin pentru fermieri și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din zonele rurale;

3. îndeamnă Consiliul să îi dea 
Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini 
angajamentele, punând la dispoziție 
suficientă finanțare pentru aprovizionarea 
cu alimente sigure și de calitate superioară, 
pentru combaterea schimbărilor climatice, 
pentru protecția mediului și pentru 
Mecanismul pentru o tranziție justă și 
Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze 
considerabil pentru a atinge obiectivele 
ambițioase ale Pactului verde european; 
observă că cerințele mai mari în materie de 
sustenabilitate necesită finanțare 
corespunzătoare; atrage atenția asupra 
faptului că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 a scos în evidență importanța 
pe care o au producția de alimente și 
aprovizionarea cu alimente ale Uniunii; 
reamintește că securitatea alimentară și 
sustenabilitatea lanțului alimentar necesită 
investiții și sprijin pentru fermieri și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
din zonele rurale;

Or. hr

Amendamentul 23
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, potrivit avizului 
Curții de Conturi nr. 5/20201a, legătura 
dintre performanță și finanțare în cadrul 
Fondului pentru o tranziție justă este 
relativ redusă și există un risc 
considerabil să se aloce cheltuieli 
suplimentare pentru a finanța în mod 
repetat o tranziție nereușită; subliniază că 
o analiză solidă a nevoilor ar contribui la 
o mai bună alocare a resurselor 
financiare ale Uniunii și ar viza 
obiectivele care trebuie îndeplinite;
_________________
1a Avizul nr. 5/2020 [prezentat în temeiul 
articolului 288 alineatul (4) și al 
articolului 322 alineatul (1) litera (a) 
TFUE] referitor la propunerile 2020/0006 
(COD) ale Comisiei din 14 ianuarie 2020 
și din 28 mai 2020 de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a Fondului pentru o tranziție 
justă, disponibil la adresa 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/OP20_05/OP20_05_ro.pdf

Or. en

Amendamentul 24
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă reducerea cu 9 milioane 
EUR a programului POSEI, ceea ce 
reprezintă o scădere de 3,9 % în ciuda 
numeroaselor angajamente asumate de 
Comisie de a menține nivelul de sprijin 
pentru regiunile ultraperiferice ale 
Uniunii;

Or. fr
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Amendamentul 25
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că, în conformitate cu 
urmărirea cheltuielilor legate de 
biodiversitate, PAC furnizează 
aproximativ 75 % din contribuția totală a 
tuturor instrumentelor Uniunii1a; 
evidențiază concluzia Curții de Conturi 
potrivit căreia modul în care Comisia 
urmărește cheltuielile legate de 
biodiversitate în bugetul Uniunii nu este 
fiabil1b; subliniază că impactul plăților 
directe ale PAC este limitat sau 
necunoscut și că Comisia și statele 
membre au favorizat măsuri de dezvoltare 
rurală cu un impact mai redus; invită 
Comisia să îmbunătățească de urgență 
monitorizarea cheltuielilor legate de 
biodiversitate și să evalueze în mod 
obiectiv contribuția sa reală la stoparea 
pierderii biodiversității;
_________________
1a Proiect de buget general al Uniunii 
Europene pentru exercițiul financiar 
2019; Proiectul de buget general pentru 
exercițiul financiar 2020 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf
1b 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_far
mland_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 26
Anne Sander
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Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că reducerea creditelor 
pentru promovarea produselor agricole (-
4 milioane, în scădere cu 2,1 %) și oferta 
limitată de credite pentru măsurile de 
intervenție pe piețele agricole, cum ar fi 
depozitarea privată și intervenția publică 
(10 milioane EUR) par a fi decuplate de 
situația încă instabilă de pe piețele 
agricole și de necesitatea de a relansa 
producția și consumul de produse agricole 
pe piața unică și pe piețele externe;

Or. fr

Amendamentul 27
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că Curtea de Conturi a 
constatat că contribuția estimată a PAC la 
obiectivele legate de schimbările climatice 
nu este realistă și a concluzionat că 
supraestimarea contribuției PAC ar putea 
duce la reducerea contribuțiilor 
financiare pentru alte domenii de politică, 
reducând astfel contribuția globală a 
cheltuielilor Uniunii la atenuarea 
schimbărilor climatice și la adaptarea la 
acestea1a; solicită Comisiei să evalueze în 
mod obiectiv contribuția PAC la 
obiectivele legate de climă, ca parte a 
unor acțiuni coerente, complementare și 
ambițioase la nivelul Uniunii;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
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uments/RW20_01/RW_Tracking_climate_
spending_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 28
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că, în absența unei 
revizuiri ambițioase a finanțării și a 
funcționării rezervei pentru situații de 
criză în agricultură, Uniunea nu dispune 
de mijloace eficiente și rapide pentru a 
face față perturbărilor suplimentare ale 
pieței; reiterează, prin urmare, 
propunerea Parlamentului European de a 
revizui finanțarea și funcționarea rezervei 
pentru situații de criză în domeniul 
agricol în contextul negocierii 
reglementării de tranziție a PAC;

Or. fr

Amendamentul 29
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. constată cu regret că proiectul de 
buget general pentru 2021 nu indică 
contribuția diferitelor instrumente, 
inclusiv a PAC, la finanțarea 
biodiversității; reafirmă că Uniunea ar 
trebui să își monitorizeze cheltuielile 
legate de biodiversitate pentru a-și 
îndeplini obligațiile de raportare care îi 
revin în temeiul Convenției privind 
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diversitatea biologică;

Or. en

Amendamentul 30
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. solicită ca o parte din creditele 
planului de redresare prevăzute în 
contextul FEADR pentru anii 2022, 2023 
și 2024 să fie disponibile pentru a fi 
utilizate în plățile în avans începând cu 
2021 pentru a participa la redresarea 
sectoarelor agricole și a zonelor rurale ale 
Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 31
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să se angajeze, la 
revizuirea proiectului de buget prin 
scrisoare rectificativă, să își ajusteze 
cifrele, pentru a combate criza de piață în 
anumite sectoare-cheie afectate de criza 
provocată de pandemia de COVID-19;

4. solicită Comisiei să se angajeze, la 
revizuirea proiectului de buget prin 
scrisoare rectificativă, să își ajusteze 
cifrele, pentru a combate criza de piață în 
anumite sectoare-cheie afectate de criza 
provocată de pandemia de COVID-19, 
precum și în sectoarele afectate de 
măsurile tarifare impuse de terți, ținând 
totodată seama de necesitatea de a 
condiționa sprijinul pentru anumite 
sectoare poluante de eforturile lor de 
tranziție către un model rezilient și 
sustenabil;
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Or. en

Amendamentul 32
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să se angajeze, la 
revizuirea proiectului de buget prin 
scrisoare rectificativă, să își ajusteze 
cifrele, pentru a combate criza de piață în 
anumite sectoare-cheie afectate de criza 
provocată de pandemia de COVID-19;

4. solicită Comisiei să se angajeze, la 
revizuirea proiectului de buget prin 
scrisoare rectificativă, să își ajusteze 
cifrele, pentru a combate criza de piață în 
anumite sectoare-cheie afectate de criza 
provocată de pandemia de COVID-19; 
atrage atenția că unele măsuri de sprijin 
pentru combaterea efectelor pandemiei nu 
și-au găsit aplicare în unele state membre 
și ar trebui adaptate mai bine nevoilor 
specifice diferitelor sectoare agricole;

Or. ro

Amendamentul 33
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să se angajeze, la 
revizuirea proiectului de buget prin 
scrisoare rectificativă, să își ajusteze 
cifrele, pentru a combate criza de piață în 
anumite sectoare-cheie afectate de criza 
provocată de pandemia de COVID-19;

4. solicită prin urmare Comisiei să se 
angajeze, la revizuirea proiectului de buget 
prin scrisoare rectificativă, să își ajusteze 
cifrele pentru a combate crizele de piață și 
a participa la redresarea sectoarelor 
agricole europene și a teritoriilor rurale 
afectate de criza provocată de pandemia de 
COVID-19;

Or. fr
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Amendamentul 34
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să se angajeze, la 
revizuirea proiectului de buget prin 
scrisoare rectificativă, să își ajusteze 
cifrele, pentru a combate criza de piață în 
anumite sectoare-cheie afectate de criza 
provocată de pandemia de COVID-19;

4. subliniază că, la revizuirea 
proiectului de buget prin scrisoare 
rectificativă, Comisia trebuie să își 
ajusteze cifrele în sensul majorării, pentru 
a combate criza de piață în anumite 
sectoare-cheie afectate de criza provocată 
de pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 35
Maria Noichl, Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că cheltuielile UE 
pentru agricultura europeană trebuie să 
exploateze potențialul agriculturii 
europene de atenuare a schimbărilor 
climatice printr-o politică de sprijin 
adecvată; subliniază că cheltuielile 
Uniunii în cadrul politicii agricole 
comune trebuie să fie în conformitate cu 
obiectivele Acordului de la Paris și cu 
obiectivele Uniunii în domeniul climei;

Or. de

Amendamentul 36
Ruža Tomašić

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

4a. subliniază importanța fermelor 
mici în zonele rurale, care necesită o 
atenție deosebită și resurse financiare 
sporite;

Or. hr

Amendamentul 37
Maria Noichl, Carmen Avram

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că au avut loc deturnări 
ale ajutorului agricol al Uniunii; 
subliniază, în acest context, importanța de 
a lega în viitor ajutorul agricol din partea 
Uniunii cu examinarea statului de drept 
din statele membre;

Or. de

Amendamentul 38
Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că, în Raportul său 
special nr. 13/2020, Curtea de Conturi 
Europeană a constatat că o mare parte 
din cheltuielile PAC au un impact redus 
asupra biodiversității și că Comisia nu 
urmărește în mod fiabil cheltuielile legate 
de biodiversitate și că aceste cheltuieli nu 
au niciun impact;

Or. de
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Amendamentul 39
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că programul Orizont 
Europa este important pentru sprijinirea 
cercetării, a dezvoltării și a inovării în 
sectorul agroalimentar și bioeconomie, care 
sunt esențiale în tranziția către o economie 
fără emisii de carbon prin înlocuirea 
produselor obținute din combustibili fosili.

5. reamintește că programul Orizont 
Europa este important pentru sprijinirea 
cercetării, a dezvoltării și a inovării în 
sectorul agroalimentar și bioeconomie, care 
sunt esențiale în tranziția către o economie 
fără emisii de carbon prin înlocuirea 
produselor obținute din combustibili fosili; 
regretă că programul Orizont 2020 nu a 
beneficiat de o repartizare geografică 
echilibrată la nivelul Uniunii și insistă ca 
finanțările prin programul Orizont 2020 
să ajungă la un număr cât mai mare de 
beneficiari din domeniul agriculturii;

Or. ro

Amendamentul 40
Michal Wiezik

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că programul Orizont 
Europa este important pentru sprijinirea 
cercetării, a dezvoltării și a inovării în 
sectorul agroalimentar și bioeconomie, 
care sunt esențiale în tranziția către o 
economie fără emisii de carbon prin 
înlocuirea produselor obținute din 
combustibili fosili.

5. reamintește că programul Orizont 
Europa este important pentru a sprijini 
cercetarea și inovarea în sectorul 
alimentar, agricol, al dezvoltării rurale și 
bioeconomie în tranziția către o utilizare a 
terenurilor mai sustenabilă și orientată 
spre viitor și către o economie circulară 
fără emisii de carbon și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor;

Or. en
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Amendamentul 41
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că programul Orizont 
Europa este important pentru sprijinirea 
cercetării, a dezvoltării și a inovării în 
sectorul agroalimentar și bioeconomie, care 
sunt esențiale în tranziția către o economie 
fără emisii de carbon prin înlocuirea 
produselor obținute din combustibili fosili.

5. reamintește că bugetul Uniunii este 
important, datorită programelor de 
dezvoltare rurală și a programului 
Orizont Europa, pentru a sprijini 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea în 
sectorul agroalimentar și bioeconomie, care 
sunt esențiale în tranziția către o economie 
fără emisii de carbon prin înlocuirea 
produselor obținute din combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 42
Bert-Jan Ruissen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că programul Orizont 
Europa este important pentru sprijinirea 
cercetării, a dezvoltării și a inovării în 
sectorul agroalimentar și bioeconomie, care 
sunt esențiale în tranziția către o economie 
fără emisii de carbon prin înlocuirea 
produselor obținute din combustibili fosili.

5. reamintește că programul Orizont 
Europa este important pentru a sprijini 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea în 
sectorul agroalimentar și bioeconomie, care 
sunt esențiale în tranziția către o economie 
fără emisii de carbon prin înlocuirea 
produselor obținute din combustibili fosili 
și solicită creșterea fondurilor alocate 
pentru sectorul agroalimentar în cadrul 
programului Orizont Europa;

Or. en

Amendamentul 43
Petri Sarvamaa
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că programul Orizont 
Europa este important pentru sprijinirea 
cercetării, a dezvoltării și a inovării în 
sectorul agroalimentar și bioeconomie, care 
sunt esențiale în tranziția către o economie 
fără emisii de carbon prin înlocuirea 
produselor obținute din combustibili fosili.

5. reamintește că finanțarea în 
favoarea resurselor naturale în cadrul 
programului Orizont Europa și al 
parteneriatului european pentru inovare 
(PEI) este importantă pentru a sprijini 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea în 
sectorul agroalimentar și bioeconomie, care 
sunt esențiale în tranziția către o economie 
fără emisii de carbon prin înlocuirea 
produselor obținute din combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 44
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
în numele Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Maxette Pirbakas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că programul Orizont 
Europa este important pentru sprijinirea 
cercetării, a dezvoltării și a inovării în 
sectorul agroalimentar și bioeconomie, 
care sunt esențiale în tranziția către o 
economie fără emisii de carbon prin 
înlocuirea produselor obținute din 
combustibili fosili.

5. reamintește că programul Orizont 
Europa este important pentru sprijinirea 
cercetării, a dezvoltării și a inovării în 
sectorul agroalimentar și bioeconomie;

Or. en

Amendamentul 45
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că programul Orizont 
Europa este important pentru sprijinirea 
cercetării, a dezvoltării și a inovării în 
sectorul agroalimentar și bioeconomie, 
care sunt esențiale în tranziția către o 
economie fără emisii de carbon prin 
înlocuirea produselor obținute din 
combustibili fosili.

5. reamintește că programul Orizont 
Europa este important pentru sprijinirea 
cercetării, a dezvoltării și a inovării în 
sectorul agroalimentar, care sunt esențiale 
în tranziția către o economie fără emisii de 
carbon prin înlocuirea produselor obținute 
din combustibili fosili;

Or. en

Amendamentul 46
Isabel Carvalhais

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. respinge orice reducere a 
alocărilor financiare din programul 
POSEI și solicită menținerea cel puțin a 
nivelului actual al sprijinului, astfel cum 
se prevede în Regulamentul (UE) nr. 
228/2013; subliniază că acest program 
este extrem de important pentru 
menținerea activității agricole și pentru 
aprovizionarea cu alimente și produse 
agricole în regiunile ultraperiferice, care 
trebuie să beneficieze de resurse adecvate; 
reamintește problemele socio-economice 
specifice ale acestor regiuni din cauza 
situației lor geografice, în special 
depărtarea, insularitatea, suprafața 
redusă, relieful și clima dificile, astfel 
cum se recunoaște la articolul 349 din 
TFUE;

Or. en

Amendamentul 47
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen
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Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a dedica 
o parte semnificativă a fondurilor din 
programul Orizont Europa sectorului 
agroalimentar, în special în contextul mai 
larg al strategiei „De la fermă la 
consumator”; este convins că cercetarea, 
dezvoltarea și inovarea sunt importante în 
acest sector și că este necesar să se 
garanteze că rezultatele cercetării și 
inovării ajung la nivelul fermelor; 
sprijină majorarea creditelor alocate 
programului pentru a garanta alimente 
sigure și de calitate ridicată și forme 
inovatoare de agricultură în Uniune și 
reamintește, de asemenea, că serviciile de 
consultanță adecvate pentru fermieri și 
alți operatori din mediul rural joacă un 
rol important în atingerea acestor 
obiective; 

Or. en

Amendamentul 48
Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de faptul că realizarea unor 
obiective ambițioase în materie de mediu 
și de combatere a schimbărilor climatice 
depinde în principal de alocarea unor 
resurse financiare suficiente;

Or. hr

Amendamentul 49
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Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. regretă propunerea de reducere a 
bugetului PAC din cadrul propunerii de 
CFM a Consiliului, în special având în 
vedere noile solicitări ca acest buget să 
contribuie la obiectivele Uniunii în 
materie de climă și de biodiversitate, în 
conformitate cu obiectivele stabilite de 
Acordul de la Paris și, de asemenea, în 
ceea ce privește securitatea alimentară, 
creșterea economică, echilibrul teritorial 
și social, sănătatea și crizele economice, 
cum ar fi criza provocată de pandemia de 
COVID-19, precum și alți factori care 
afectează securitatea alimentară; 
reamintește că reducerile bugetului PAC 
au continuat în mod constant, iar 
fondurile de la bugetul PAC au fost 
transferate către alte rubrici;

Or. en

Amendamentul 50
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. propune să se garanteze o 
finanțare suficientă pentru utilizarea 
noilor tehnici de ameliorare, precum și 
pentru dezvoltarea și cercetarea în acest 
domeniu, cu scopul de a îmbunătăți 
sustenabilitatea și competitivitatea 
agriculturii și adaptarea ei la schimbările 
climatice;

Or. en
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Amendamentul 51
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. îndeamnă statele membre să se 
ocupe de problema demografică și de 
lipsa reînnoirii generațiilor cu care se 
confruntă sectorul agricol și insistă în 
continuare să se prevadă suficiente 
măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri și 
pentru egalitatea de gen în zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 52
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. salută crearea unui fond de 
rezervă pentru situații de criză în valoare 
de 450 milioane EUR pe an, la prețurile 
din 2018, și insistă în continuare că 
utilizarea fondului nu ar trebui să 
conducă la reduceri corespunzătoare ale 
plăților directe pentru anii următori;

Or. en

Amendamentul 53
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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5f. consideră că acordul comercial 
dintre Uniune și Mercosur va cauza 
eforturi suplimentare pentru multe 
sectoare agricole, în special pentru 
producția de carne, și reamintește 
Comisiei că este necesar să se mențină 
condiții de concurență echitabile pe 
piețele agricole; subliniază că este necesar 
să se facă față unor eventuale efecte 
negative similare cauzate de alte acorduri 
comerciale și solicită să se întreprindă 
pregătirile bugetare necesare pentru a 
prevedea măsuri de piață destinate 
sectoarelor afectate;

Or. en

Amendamentul 54
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. subliniază că sancțiunile legate de 
intervenția militară rusă în Ucraina sunt 
încă justificate, în ciuda impactului lor 
negativ asupra sectoarelor agricole; 
solicită o alocare adecvată a bugetului 
pentru a atenua aceste efecte;

Or. en

Amendamentul 55
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5h. solicită ca standardele aplicabile 
produselor agricole importate din afara 
Uniunii să fie echivalente standardelor 
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Uniunii și reamintește că, în recenta 
Strategie „De la fermă la consumator”, 
Comisia a subliniat că produsele 
alimentare importate trebuie să respecte 
în continuare reglementările și 
standardele Uniunii în domeniu; solicită 
compensații de la buget pentru 
agricultorii Uniunii în cazul în care există 
un decalaj în ceea ce privește standardele 
de producție;

Or. en

Amendamentul 56
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 5 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5i. se arată încă o dată preocupat de 
consecințele pe care retragerea fără acord 
a Regatului Unit din Uniune le are asupra 
pieței și asupra bugetului; solicită să se 
adopte măsuri de piață și măsuri de 
politică pentru a pregăti și a ajuta 
fermierii să depășească pierderile de venit 
și perturbările pieței; se opune ferm 
oricărei reduceri neprevăzute a alocărilor 
PAC în 2021, în cazul în care nu se 
ajunge la niciun acord între Uniune și 
Regatul Unit;

Or. en

Amendamentul 57
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 5 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5j. regretă faptul că bioeconomia a 
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fost marginalizată în cadrul Pactului 
verde european și insistă, în plus, că este 
necesar să se aplice strategia Uniunii în 
domeniul bioeconomiei și ca finanțarea să 
fie suficientă pentru măsurile care 
urmează să fie adoptate;

Or. en

Amendamentul 58
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5k. solicită o finanțare adecvată a 
măsurilor din sectorul forestier prin 
intermediul bugetului Uniunii, deoarece 
gestionarea durabilă a pădurilor, care ia 
în considerare toate aspectele economice, 
sociale și de mediu ale lanțului valoric 
forestier, este esențială pentru 
intensificarea luptei împotriva 
schimbărilor climatice; recunoaște că este 
necesar ca pădurile să fie gestionate în 
mod durabil;

Or. en

Amendamentul 59
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 5 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5l. subliniază că sechestrarea 
carbonului în solurile agricole este 
importantă pentru a îndeplini obiectivele 
Pactului verde european; accentuează că 
este important să se finanțeze noi 
proiecte-pilot privind inițiativele în 
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favoarea sechestrării carbonului în 
solurile agricole în 2021;

Or. en

Amendamentul 60
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 5 m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5m. subliniază că digitalizarea este 
esențială pentru modernizarea 
agriculturii, dat fiind că îi crește 
competitivitatea și contribuie la adaptarea 
sa la schimbările climatice; invită 
Comisia să prevadă alocări bugetare 
corespunzătoare pentru implementarea și 
îmbunătățirea serviciilor de bandă largă 
în zonele rurale; reamintește, de 
asemenea, că în Strategia „De la fermă la 
consumator” Comisia a urmărit să 
accelereze introducerea internetului rapid 
în bandă largă în zonele rurale pentru a 
atinge obiectivul privind un acces de 
100 % până în 2025;

Or. en

Amendamentul 61
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 n (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5n. reamintește rolul important pe 
care îl au campaniile de informare, o mai 
bună etichetare și educația pentru a-i 
ajuta pe cetățeni să își transforme 
obiceiurile de consum, favorizând 
produsele agricole mai sustenabile 
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produse în Uniune; propune să se 
promoveze programe în favoarea 
bunăstării animalelor, a alimentelor 
sănătoase și a nutriției;

Or. en

Amendamentul 62
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 o (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5o. reamintește că toate noile cerințe 
de sustenabilitate ar trebui să fie însoțite 
de o finanțare corespunzătoare pentru 
producători; salută obiectivul de a 
determina cele mai bune modalități de 
stabilire a unor criterii minime obligatorii 
pentru achizițiile publice de produse 
alimentare sustenabile în al treilea 
trimestru din 2021 și solicită să se ia mai 
bine în considerare aspectele de 
sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 63
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 p (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5p. reamintește că îmbunătățirea 
securității alimentare, a rezilienței și a 
sustenabilității lanțului alimentar necesită 
investiții și se bucură că agricultura se 
numără printre beneficiarii sprijinului 
pentru investiții acordat prin FEADR în 
cadrul pachetului de redresare; solicită ca 
creditele din pachetul de redresare să fie 
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executate și pentru anul 2021; consideră, 
de asemenea, că agricultura nu ar trebui 
să fie afectată în mod negativ de cerințele 
privind finanțarea durabilă (de exemplu, 
taxonomia); felicită Comisia pentru 
obiectivul său de a elabora un plan de 
urgență pentru sectorul alimentar pe timp 
de criză în al patrulea semestru din 2021;

Or. en

Amendamentul 64
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 q (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5q. ia act de faptul că fondurile de 
dezvoltare rurală din pachetul de 
redresare joacă un rol important în 
finanțarea celui de al doilea pilon al PAC; 
cu toate acestea, regretă faptul că 
sprijinul este temporar și durează doar 
până în 2023;

Or. en

Amendamentul 65
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 r (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5r. solicită o mai bună punere în 
aplicare și o reînnoire a politicii privind 
bunăstarea animalelor, pentru a obține 
rezultate concrete în ceea ce privește 
îmbunătățirea calității vieții animalelor; 
subliniază că multe state membre nu 
respectă normele actuale; propune o 
alocare adecvată a fondurilor pentru a 
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monitoriza și a asigura respectarea 
obligațiilor;

Or. en

Amendamentul 66
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 s (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5s. insistă asupra faptului că măsurile 
legate de criza provocată de pandemia de 
COVID-19 care sprijină sectoarele 
agricole trebuie să continue în 2021; 
solicită, de asemenea, ca mobilitatea forței 
de muncă să fie luată în considerare 
pentru a soluționa o eventuală penurie pe 
termen lung de forță de muncă și de alți 
factori de producție agricolă în sectorul 
agricol al Uniunii;

Or. en

Amendamentul 67
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 t (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5t. este preocupat de eventualele 
creșteri de preț și de penuriile de produse 
alimentare importante ca urmare a crizei 
provocate de pandemia de COVID-19; 
invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze volatilitatea prețurilor la 
produsele agricole, care are efecte 
negative asupra veniturilor fermierilor, 
precum și asupra consumatorilor și să 
reacționeze punctual și cu eficacitate 
atunci când este necesar;
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Or. en

Amendamentul 68
Petri Sarvamaa

Proiect de aviz
Punctul 5 u (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

5u. reafirmă importanța vitală a 
programului Uniunii de încurajare a 
consumului de fructe, legume și lapte în 
școli pentru a soluționa problemele legate 
de obezitate și de malnutriție create de 
regimurile alimentare nesănătoase în 
Uniune; solicită Comisiei să reducă 
birocrația în cadrul programului și 
subliniază necesitatea de a promova 
obiceiuri alimentare sănătoase în rândul 
copiilor și consumul de fructe, legume și 
lapte simplu;

Or. en

Amendamentul 69
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 5 v (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5v. reamintește că Comisia s-a angajat 
să aloce 20 miliarde EUR pe an pentru a 
face față eventualelor noi cerințe de 
sustenabilitate impuse de strategia privind 
biodiversitatea; insistă că finanțarea 
trebuie să provină din afara bugetului 
PAC; subliniază că îndeplinirea acestor 
obiective nu trebuie să reducă securitatea 
alimentară sau mijloacele de subzistență 
din zonele rurale din Uniune; reiterează 
importanța menținerii biodiversității și 
reamintește, în plus, că responsabilitatea 
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pentru aceasta nu revine doar fermierilor 
și proprietarilor de păduri, ci întregii 
societăți; subliniază importanța măsurilor 
de protecție voluntară.

Or. en


