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Amendamentul 1
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât se preconizează că rata 
demografică de dependență a persoanelor 
vârstnice (persoanele cu vârsta de 65 de ani 
sau mai mult față de cele cu vârste cuprinse 
între 15 și 64 de ani) va crește semnificativ 
în UE în ansamblul său în următoarele 
decenii; întrucât aceasta a crescut la 29,6 % 
în cifrele pentru anul 2016 și se 
preconizează că va crește în continuare, în 
special până în 2050 și ajungând la 51,2 % 
în 2070;

A. ia act cu regret de faptul că, 
întrucât se preconizează că rata 
demografică de dependență a persoanelor 
vârstnice (persoanele cu vârsta de 65 de ani 
sau mai mult față de cele cu vârste cuprinse 
între 15 și 64 de ani) va crește semnificativ 
în UE în ansamblul său în următoarele 
decenii; întrucât aceasta a crescut la 29,6 % 
în cifrele pentru anul 2016 și se 
preconizează că va crește în continuare, în 
special până în 2050, ajungând la 51,2 % în 
2070, în absența unor politici eficiente 
care să sprijine ratele natalității la nivel 
european;

Or. el

Amendamentul 2
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât se preconizează că rata 
demografică de dependență a persoanelor 
vârstnice (persoanele cu vârsta de 65 de ani 
sau mai mult față de cele cu vârste cuprinse 
între 15 și 64 de ani) va crește semnificativ 
în UE în ansamblul său în următoarele 
decenii; întrucât aceasta a crescut la 29,6 % 
în cifrele pentru anul 2016 și se 
preconizează că va crește în continuare, în 
special până în 2050 și ajungând la 51,2 % 
în 2070;

A. întrucât se preconizează că rata 
demografică de dependență a persoanelor 
vârstnice (persoanele cu vârsta de 65 de ani 
sau mai mult față de cele cu vârste cuprinse 
între 15 și 64 de ani) va crește semnificativ 
în UE în ansamblul său în următoarele 
decenii; întrucât aceasta a crescut la 31,4 % 
în 20191a și se preconizează că va crește în 
continuare, în special până la 52% în 
20501b , ajungând la 51,2 % în 2070;
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_________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tps00198/default/table?lang=en
1b 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tps00200/default/table?lang=en 

Or. en

Amendamentul 3
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât se preconizează că rata 
demografică de dependență a persoanelor 
vârstnice (persoanele cu vârsta de 65 de ani 
sau mai mult față de cele cu vârste cuprinse 
între 15 și 64 de ani) va crește semnificativ 
în UE în ansamblul său în următoarele 
decenii; întrucât aceasta a crescut la 29,6 % 
în cifrele pentru anul 2016 și se 
preconizează că va crește în continuare, în 
special până în 2050 și ajungând la 51,2 % 
în 2070;

A. întrucât rata demografică de 
dependență a persoanelor vârstnice 
(persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai 
mult față de cele cu vârste cuprinse între 15 
și 64 de ani) va crește semnificativ în UE 
în ansamblul său în următoarele decenii; 
întrucât aceasta a crescut la 29,6 % în 
cifrele pentru anul 2016 și se preconizează 
că va crește în continuare, ajungând la 
51,2 % în 2070;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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Aa. întrucât evoluțiile îmbătrânirii 
demografice au un impact diferit în 
regiunile europene, afectând mai grav 
zonele rurale și izolate, care se confruntă, 
de asemenea, cu un declin al populației; 
întrucât declinul demografic poate avea 
un impact negativ asupra coeziunii 
sociale, economice și teritoriale a UE;

Or. en

Amendamentul 5
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Аа. întrucât îmbătrânirea populației 
poate constitui o sursă de cunoaștere a 
tradițiilor locale, a alimentelor și a stilului 
de viață din mediul rural, care, la rândul 
lor, pot fi utilizate pentru dezvoltarea 
turismului și a afacerilor locale;

Or. bg

Amendamentul 6
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât îmbătrânirea populației 
Europei constituie un fenomen 
demografic în care se constată o scădere 
atât a fertilității, cât și a ratei mortalității, 
precum și o creștere a speranței de viață 
în rândul populației europene;

Or. en
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Amendamentul 7
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât schimbările demografice 
variază considerabil de la un stat membru 
la altul și de la o regiune la alta, zonele 
rurale și defavorizate fiind cel mai rapid 
afectate de reducerea și îmbătrânirea 
populației;

Or. en

Amendamentul 8
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât lucrătorii salariați din 
grupa de vârstă 55-64 de ani au 
reprezentat 59,1 % din forța de muncă a 
UE în 20191a; întrucât, în 2016, 
aproximativ o treime din administratorii 
exploatațiilor familiale aveau cel puțin 65 
de ani, iar majoritatea (57 %) aveau cel 
puțin 55 de ani; întrucât doar unul din 
zece administratori de ferme avea sub 40 
de ani;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.dot
ab=table∈it=1⟨uage=en&pcode=tesem050
&plugin=1
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Or. en

Amendamentul 9
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât situația demografică 
afectează grav coeziunea socială, 
economică și teritorială a UE; întrucât 
este important ca UE să integreze 
aspectele demografice în toate politicile 
sale;

Or. en

Amendamentul 10
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât tendințele demografice 
îngrijorătoare din zonele rurale ale UE 
exacerbează decalajul socioeconomic și 
cresc riscul de sărăcie și de excluziune 
socială;

Or. en

Amendamentul 11
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât viitoarea Carte verde 
privind îmbătrânirea și Viziunea pe 
termen lung pentru zonele rurale vor 
reliefa strategia UE de abordare a 
impactului schimbărilor demografice 
asupra structurii noastre socioeconomice;

Or. en

Amendamentul 12
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât agricultorii se află în 
centrul zonelor rurale din Europa; 
întrucât aproximativ o treime din 
administratorii exploatațiilor familiale 
erau în vârstă de cel puțin 65 ani în 2016;

Or. en

Amendamentul 13
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Considerentul Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ae. întrucât reînnoirea 
generațiilor reprezintă unul dintre 
obiectivele specifice ale PAC în perioada 
de după 2020; întrucât transferul de 
cunoștințe și învățarea intergenerațională 
sunt esențiale pentru intensificarea 
cooperării și a solidarității între generații, 
reducând astfel decalajul dintre acestea;
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Or. en

Amendamentul 14
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât situația actuală a 
persoanelor în vârstă de pe piața muncii și, 
în sens mai larg, în societate arată că sunt 
necesare investiții ample și decisive în 
domenii precum egalitatea de șanse, 
învățarea pe tot parcursul vieții și 
sănătatea și, în general, pentru a reduce 
inegalitățile economice și sociale din ce în 
ce mai mari din UE,

B. întrucât situația actuală a 
persoanelor în vârstă de pe piața muncii și, 
în sens mai larg, în societate arată că sunt 
necesare investiții ample și decisive în 
domenii precum egalitatea de șanse, 
învățarea pe tot parcursul vieții, asistență 
în vederea ocupării forței de muncă 
și asistența medicală, pentru a reduce 
inegalitățile economice și sociale din ce în 
ce mai mari din UE,

Or. en

Amendamentul 15
Anne Sander

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât situația actuală a 
persoanelor în vârstă de pe piața muncii și, 
în sens mai larg, în societate arată că sunt 
necesare investiții ample și decisive în 
domenii precum egalitatea de șanse, 
învățarea pe tot parcursul vieții și sănătatea 
și, în general, pentru a reduce inegalitățile 
economice și sociale din ce în ce mai mari 
din UE,

B. întrucât situația actuală a 
persoanelor în vârstă de pe piața muncii și, 
în sens mai larg, în societate arată că sunt 
necesare investiții eficiente în domenii 
precum egalitatea de șanse, învățarea pe tot 
parcursul vieții și sănătatea și, în general, 
pentru a reduce inegalitățile economice și 
sociale din ce în ce mai mari din UE,

Or. fr
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Amendamentul 16
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât situația actuală a 
persoanelor în vârstă de pe piața muncii și, 
în sens mai larg, în societate arată că sunt 
necesare investiții ample și decisive în 
domenii precum egalitatea de șanse, 
învățarea pe tot parcursul vieții și 
sănătatea și, în general, pentru a reduce 
inegalitățile economice și sociale din ce în 
ce mai mari din UE,

B. întrucât situația actuală a 
persoanelor în vârstă de pe piața muncii și, 
în sens mai larg, în societate arată că este 
nevoie de o mai bună cooperare cu 
sectorul privat și de servicii mai 
numeroase și de o calitate mai bună 
pentru învățarea pe tot parcursul vieții, 
pentru sănătate și pentru alte sectoare, cu 
scopul de a îmbunătăți calitatea vieții 
pentru toate persoanele, în special pentru 
cele mai vulnerabile, din UE,

Or. el

Amendamentul 17
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bа. întrucât o mare parte din 
veniturile persoanelor în vârstă din zonele 
rurale provin din instrumente sociale și 
din asistență, cum ar fi pensiile; întrucât 
aceste forme de asistență variază 
semnificativ în UE, ceea ce înseamnă 
că diferă și în ceea ce privește 
flexibilitatea și, în unele cazuri, este, de 
asemenea, imposibil să se demareze sau 
să se mențină un minim de activitate 
economică;

Or. bg
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Amendamentul 18
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât persoanele în vârstă din 
zonele rurale sau îndepărtate se pot 
confrunta cu riscuri mai mari legate de 
vârstă, inclusiv sărăcie, un acces mai 
scăzut la asistență medicală de calitate și 
la servicii, un sprijin social mai redus 
sau mai puține oportunități de 
interacțiune socială, precum și lipsa 
accesului la serviciile de transport public;

Or. en

Amendamentul 19
Daniel Buda

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât există diferențele 
considerabile dintre regiunile Uniunii 
Europene în ceea ce privește schimbările 
demografice și evidențiază tendința de 
supraaglomerare a zonelor urbane și, la 
polul opus, de depopulare a celor rurale;

Or. ro

Amendamentul 20
Anne Sander

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât zonele rurale și regiunile 
periferice sunt grav afectate de 
schimbările demografice, ceea ce 
poate constitui un factor de izolare a 
persoanelor în vârstă care locuiesc în 
aceste zone;

Or. fr

Amendamentul 21
Chris MacManus

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, în 2018, în 42 % din 
accidentele de muncă din UE au fost 
implicați lucrători în vârstă de peste 45 de 
ani; prin urmare, siguranța la locul de 
muncă trebuie să ia în considerare 
impactul pe care îl are îmbătrânirea 
populației asupra forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 22
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât există diferențe 
semnificative între statele membre, atât în 
ceea ce privește componența populației, 
cât și evoluția demografică;

Or. en
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Amendamentul 23
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât securitatea noastră 
alimentară depinde de reînnoirea 
generațiilor în agricultură;

Or. es

Amendamentul 24
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât PAC rămâne principalul 
instrument de sprijinire a economiei 
rurale și a creării de locuri de muncă în 
zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 25
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât condițiile aplicabile 
sprijinului PAC impun cerințe pe care 
exploatațiile agricole mici, cu unul 
sau câțiva angajați în vârstă, le consideră 
dificil de îndeplinit;

Or. bg
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Amendamentul 26
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc 
Bogovič

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât Pactul verde european ar 
trebui să valorifice întregul potențial al 
generației mai în vârstă în contextul 
tranziției ecologice și digitale;

Or. en

Amendamentul 27
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât pandemia COVID a 
crescut vulnerabilitatea, excluziunea 
digitală și socială a persoanelor în vârstă 
din zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 28
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că abordarea politică 
actuală, bazată pe o viziune limitată și 
dăunătoare („orice loc de muncă cu orice 
preț”), ar trebui eliminată treptat, astfel 

eliminat
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încât ocuparea forței de muncă și munca 
să poată fi privite într-o perspectivă pe 
termen mai lung a vieții profesionale a 
persoanei;

Or. fr

Amendamentul 29
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că abordarea politică 
actuală, bazată pe o viziune limitată și 
dăunătoare („orice loc de muncă cu orice 
preț”), ar trebui eliminată treptat, astfel 
încât ocuparea forței de muncă și munca 
să poată fi privite într-o perspectivă pe 
termen mai lung a vieții profesionale a 
persoanei;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 30
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că abordarea politică 
actuală, bazată pe o viziune limitată și 
dăunătoare („orice loc de muncă cu orice 
preț”), ar trebui eliminată treptat, astfel 
încât ocuparea forței de muncă și munca 
să poată fi privite într-o perspectivă pe 
termen mai lung a vieții profesionale a 
persoanei;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 31
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că abordarea politică 
actuală, bazată pe o viziune limitată și 
dăunătoare („orice loc de muncă cu orice 
preț”), ar trebui eliminată treptat, astfel 
încât ocuparea forței de muncă și munca să 
poată fi privite într-o perspectivă pe termen 
mai lung a vieții profesionale a persoanei;

1. având în vedere diferențele de 
componență demografică, ar trebui 
elaborate soluții la nivelul statelor 
membre, cu sprijinul UE; invită statele 
membre să creeze un cadru care să 
îmbunătățească condițiile îngrijirii la 
domiciliu a persoanelor vârstnice, atât în 
cadrul propriilor familii, cât și prin 
serviciile sociale; îngrijirea 
instituționalizată a persoanelor vârstnice 
ar trebui să fie ultima opțiune;

consideră că abordarea politică actuală, 
bazată pe o viziune limitată și dăunătoare 
(„orice loc de muncă cu orice preț”), ar 
trebui eliminată treptat, astfel încât 
ocuparea forței de muncă și munca să poată 
fi privite într-o perspectivă pe termen mai 
lung a vieții profesionale a persoanei;

Or. en

Amendamentul 32
Dan-Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că abordarea politică 
actuală, bazată pe o viziune limitată și 
dăunătoare („orice loc de muncă cu orice 
preț”), ar trebui eliminată treptat, astfel 
încât ocuparea forței de muncă și munca să 
poată fi privite într-o perspectivă pe 
termen mai lung a vieții profesionale a 

1. consideră că ocuparea forței de 
muncă și munca pot fi privite dintr-o 
perspectivă pe termen mai lung a vieții 
profesionale a persoanei;
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persoanei;

Or. en

Amendamentul 33
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că abordarea politică 
actuală, bazată pe o viziune limitată și 
dăunătoare („orice loc de muncă cu orice 
preț”), ar trebui eliminată treptat, astfel 
încât ocuparea forței de muncă și munca să 
poată fi privite într-o perspectivă pe 
termen mai lung a vieții profesionale a 
persoanei;

1. consideră că ocuparea forței de 
muncă și munca pot fi privite dintr-o 
perspectivă pe termen mai lung a vieții 
profesionale a persoanei;

Or. en

Amendamentul 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Marc Tarabella, 
Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Miroslav 
Číž

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că abordarea politică 
actuală, bazată pe o viziune limitată și 
dăunătoare („orice loc de muncă cu orice 
preț”), ar trebui eliminată treptat, astfel 
încât ocuparea forței de muncă și munca 
să poată fi privite într-o perspectivă pe 
termen mai lung a vieții profesionale a 
persoanei;

1. consideră că o abordare politică 
este esențială pe baza unei viziuni a 
ocupării forței de muncă și a muncii ca o 
componentă pe termen lung a vieții 
profesionale a persoanei;

Or. en
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Amendamentul 35
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că abordarea politică 
actuală, bazată pe o viziune limitată și 
dăunătoare („orice loc de muncă cu orice 
preț”), ar trebui eliminată treptat, astfel 
încât ocuparea forței de muncă și munca 
să poată fi privite într-o perspectivă pe 
termen mai lung a vieții profesionale a 
persoanei;

1. consideră că lipsa oportunităților 
de angajare reprezintă principala 
problemă în orice societate și că este 
nevoie de o perspectivă pe termen lung și 
de asigurarea sustenabilității în ceea ce 
privește crearea de noi locuri de muncă;

Or. el

Amendamentul 36
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că este important să fie 
create oportunități pentru dialogul între 
generații, pentru a îmbogăți viața socială 
a persoanelor în vârstă din mediul 
rural, a contracara riscul izolării sociale 
și, în același timp, a ajuta generațiile mai 
tinere să cunoască obiceiurile din trecut și 
cele tradiționale, contribuind atât la 
conservarea culturii și a patrimoniului, 
cât și la o societate bazată mai mult pe 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 37
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
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Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește natura specifică a 
agriculturii familiale, care combină 
activitatea agricolă și viața de familie, 
fermierii mai în vârstă rămânând activi 
după vârsta de pensionare;

Or. en

Amendamentul 38
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că vor fi în continuare 
necesare eforturi susținute din partea 
partenerilor sociali și a instituțiilor 
europene și naționale pentru a crea o 
„cultură” cu adevărat pozitivă a 
îmbătrânirii active și a recrutării 
nediscriminatorii;

2. consideră că vor fi în continuare 
necesare eforturi susținute din partea 
partenerilor sociali și a instituțiilor 
europene și naționale pentru a crea o 
„cultură” cu adevărat pozitivă a 
îmbătrânirii active și a recrutării 
nediscriminatorii; insistă asupra 
introducerii unor măsuri care să 
urmărească dezvoltarea economiilor 
locale cu implicarea vârstnicilor, 
facilitarea accesului la serviciile publice 
în vederea creșterii calității vieții 
persoanelor în vârstă;

Or. ro

Amendamentul 39
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că vor fi în continuare 
necesare eforturi susținute din partea 
partenerilor sociali și a instituțiilor 
europene și naționale pentru a crea o 
„cultură” cu adevărat pozitivă a 
îmbătrânirii active și a recrutării 
nediscriminatorii;

2. consideră că vor fi în continuare 
necesare eforturi susținute din partea 
partenerilor sociali și a instituțiilor 
europene și naționale pentru a crea o 
adevărată „cultură” a dialogului între 
generații, în special în profesiile agricole, 
unde ideea de transmitere este esențială;

Or. fr

Amendamentul 40
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că vor fi în continuare 
necesare eforturi susținute din partea 
partenerilor sociali și a instituțiilor 
europene și naționale pentru a crea o 
„cultură” cu adevărat pozitivă a 
îmbătrânirii active și a recrutării 
nediscriminatorii;

2. consideră că vor fi în continuare 
necesare eforturi susținute din partea 
partenerilor sociali și a instituțiilor 
europene și naționale și a societății, în 
general, pentru a crea o „cultură” cu 
adevărat pozitivă a îmbătrânirii active și a 
recrutării nediscriminatorii;

Or. en

Amendamentul 41
Chris MacManus

Proiect de aviz
Punctul 2 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) consideră că trebuie găsită o nouă 
abordare a mentoratului și a 
parteneriatului în scopul opririi exodului 
creierelor, pe măsură ce competențele 
avansate se concentrează în elementul 
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mai vechi al forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 42
Chris MacManus

Proiect de aviz
Punctul 2 – subpunctul 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(2) consideră că este important ca 
legislația privind ocuparea forței de 
muncă să promoveze politicile privind 
timpul de lucru care răspund nevoilor 
unei forțe de muncă în curs de 
îmbătrânire, în special flexibilitatea 
perioadelor de lucru în schimburi;

Or. en

Amendamentul 43
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște potențialul persoanelor 
în vârstă, inclusiv al agricultorilor, de a 
deveni forța motrice a unei economii de 
argint dinamice în zonele rurale, pe baza 
inovării sociale, a comunităților rurale 
favorabile incluziunii și a unui mediu de 
viață mai sănătos; invită Comisia să 
analizeze cu atenție acest potențial atunci 
când își construiește viziunea pe termen 
lung pentru zonele rurale și îmbătrânirea 
activă;

Or. en
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Amendamentul 44
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită instituțiile publice să 
promoveze crearea unui sistem special de 
protecție care să țină seama de natura 
specifică a șomajului care afectează 
lucrătorii agricoli, având în vedere 
caracterul foarte temporar al muncii 
sezoniere în agricultură. Acest lucru ar 
putea oferi o mai mare siguranță celor 
care aleg să lucreze în agricultură;

Or. es

Amendamentul 45
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață și a rentabilității 
insuficiente a întreprinderilor agricole este 
esențială pentru inversarea acestei tendințe;

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață și a rentabilității 
insuficiente a întreprinderilor agricole este 
esențială pentru inversarea acestei tendințe; 
întrucât se referă la caracterul temporar 
al sezoanelor agricole, lucrătorii sezonieri 
care lucrează în agricultură trebuie să se 
deplaseze pe distanțe mari pentru a putea 
lucra pe perioade mai lungi de timp, în 
fiecare an;

Or. es
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Amendamentul 46
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață și a rentabilității 
insuficiente a întreprinderilor agricole este 
esențială pentru inversarea acestei 
tendințe;

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că abordarea incertitudinii de pe 
piață și a rentabilității insuficiente a 
întreprinderilor agricole prin 
îmbunătățirea calității, dar și promovarea 
oportunităților de diversificare a 
veniturilor agricole sunt esențiale pentru 
inversarea acestei tendințe;

Or. el

Amendamentul 47
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață și a rentabilității 
insuficiente a întreprinderilor agricole 
este esențială pentru inversarea acestei 
tendințe;

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă, lipsa reînnoirii 
generațiilor și adaptarea la fenomenele 
climatice adverse constituie o problemă 
mai gravă în agricultură decât în alte 
sectoare; consideră că o acțiune 
coordonată în cadrul diferitelor politici 
europene pentru a aborda incertitudinea 
de pe piață și lipsa rentabilității în 
întreprinderile agricole este esențială 
pentru inversarea acestei tendințe;

Or. es
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Amendamentul 48
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață și a rentabilității 
insuficiente a întreprinderilor agricole 
este esențială pentru inversarea acestei 
tendințe;

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că, pentru a permite reînnoirea 
generațiilor, crearea unor noi vocații care 
să asigure atractivitatea și rentabilitatea 
profesiilor din sectorul agricol este 
esențială pentru inversarea acestei tendințe;

Or. fr

Amendamentul 49
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață și a rentabilității 
insuficiente a întreprinderilor agricole 
este esențială pentru inversarea acestei 
tendințe;

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că abordarea incertitudinilor de 
pe piață, accesul la factorii de producție și, 
în special, accesul la terenuri și lipsa 
rentabilității în întreprinderile agricole 
sunt esențiale pentru inversarea acestei 
tendințe;

Or. en

Amendamentul 50
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață și a rentabilității 
insuficiente a întreprinderilor agricole 
este esențială pentru inversarea acestei 
tendințe;

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în sectorul agricol decât în alte 
sectoare; consideră că abordarea 
incertitudinii de pe piață și facilitarea 
accesului la finanțare pentru 
întreprinderile agricole, în special pentru 
tinerii fermieri, sunt esențiale pentru 
inversarea acestei tendințe;

Or. en

Amendamentul 51
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață și a rentabilității 
insuficiente a întreprinderilor agricole 
este esențială pentru inversarea acestei 
tendințe;

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că abordarea incertitudinii de pe 
piața europeană, a lipsei de rentabilitate 
în anumite întreprinderi agricole și a 
nivelului scăzut al pensiilor agricole este 
esențială pentru inversarea acestei tendințe;

Or. fr

Amendamentul 52
Chris MacManus

Proiect de aviz
Punctul 3



PE658.730v01-00 26/48 AM\1214297RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață și a rentabilității 
insuficiente a întreprinderilor agricole este 
esențială pentru inversarea acestei 
tendințe;

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață, încetarea 
sistemului de drepturi istorice și 
abordarea lipsei rentabilității a 
întreprinderilor agricole sunt esențiale 
pentru inversarea acestei tendințe;

Or. en

Amendamentul 53
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață și a rentabilității 
insuficiente a întreprinderilor agricole este 
esențială pentru inversarea acestei tendințe;

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
generațiilor și a transferului între 
generații constituie o problemă mai gravă 
în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață și a rentabilității 
insuficiente a întreprinderilor agricole este 
esențială pentru inversarea acestei tendințe;

Or. ro

Amendamentul 54
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 

3. subliniază faptul că îmbătrânirea 
forței de muncă și lipsa reînnoirii 
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generațiilor constituie o problemă mai 
gravă în agricultură decât în alte sectoare; 
consideră că soluționarea problemei 
incertitudinii de pe piață și a rentabilității 
insuficiente a întreprinderilor agricole este 
esențială pentru inversarea acestei tendințe;

generațiilor constituie o problemă gravă în 
agricultură; consideră că soluționarea 
problemei incertitudinii de pe piață și a 
rentabilității insuficiente a întreprinderilor 
agricole este esențială pentru inversarea 
acestei tendințe;

Or. en

Amendamentul 55
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă faptul că doar 11 % dintre 
agricultorii europeni au mai puțin de 40 
de ani și că, în următorii 10 de ani, 
jumătate din agricultorii care lucrează în 
prezent se vor pensiona; observă că 
actualele politici europene nu au reușit să 
pună capăt îmbătrânirii populației 
agricole; invită statele membre să aibă în 
vedere accesul la terenuri, asistența 
pentru demararea activității și sprijinul 
pentru investițiile tinerilor; invită, de 
asemenea, UE să pună sub semnul 
întrebării relevanța unui sistem bazat pe 
plăți pe hectar;

Or. fr

Amendamentul 56
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște că doar 11% din totalul 
exploatațiilor agricole din Uniunea 
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Europeană sunt gestionate de fermieri 
mai tineri de 40 de ani2a ; invită statele 
membre să elimine toate barierele care 
împiedică tinerii agricultori să intre în 
sectorul agricol, inclusiv accesul dificil la 
terenuri; solicită, de asemenea, statelor 
membre să promoveze noi modalități de 
colaborare între generații, cum ar fi 
parteneriatele, arendarea de acțiuni, 
închirierea pe termen lung și alte 
modalități care ar putea aborda lipsa 
terenurilor și ar stimula tinerii fermieri;
________________
2a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Farmers_and_the_a
gricultural_labour_force_-_statistics

Or. en

Amendamentul 57
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reafirmă că unele dintre 
obstacolele în calea reînnoirii generațiilor 
în agricultură sunt legate de accesul la 
terenuri și transferul de la o generație la 
alta. Fermierii mai în vârstă, confruntați 
cu riscul unor pensii scăzute, al 
pierderilor de venituri (inclusiv plăți PAC) 
și al excluziunii sociale în zonele rurale 
după pensionare, tind să rămână activi și 
să își mențină exploatațiile agricole pe o 
durată mai lungă; subliniază, în acest 
sens, necesitatea unor instrumente de 
politică adaptate pentru a garanta 
tranziția lină a fermelor și îmbătrânirea 
activă a agricultorilor în vârstă din 
comunitățile rurale;
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Or. en

Amendamentul 58
Jérémy Decerle

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că, în multe state 
membre, sistemele naționale de pensii nu 
oferă agricultorilor pensionari venituri 
suficiente. Regretă faptul că extinderea 
activității agricole peste vârsta legală de 
pensionare, care încetinește reînnoirea 
generațiilor, este adesea singura 
modalitate de a face față acestei situații. 
Subliniază că sprijinul acordat de politica 
agricolă comună nu este destinat să 
înlocuiască un sistem de pensii;

Or. en

Amendamentul 59
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. ia act de nevoia tot mai mare de 
tineri profesioniști cu înaltă calificare în 
agricultură, în special în regiuni, și atrage 
atenția asupra necesității de a lua toate 
măsurile pentru a încuraja tinerii să 
studieze profesiile agricole, precum și 
pentru a facilita transferul de cunoștințe 
de la persoanele în vârstă către generația 
mai tânără;

Or. en
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Amendamentul 60
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că viitoarea comunicare 
a Comisiei privind „Viziunea pe termen 
lung asupra mediului rural” va trebui să 
pună un accent deosebit pe programele de 
implicare activă a persoanelor vârstnice 
în viața comunităților rurale;

Or. ro

Amendamentul 61
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că parteneriatele 
agricole dintre generațiile mai în vârstă și 
cele mai tinere sunt esențiale pentru 
aprofundarea solidarității între generații, 
a transferului de cunoștințe și a învățării 
reciproce, aspecte deosebit de importante 
pentru adoptarea noilor tehnologii și a 
competențelor digitale în agricultură;

Or. en

Amendamentul 62
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa, dar observă că acest tip de forță de 
muncă este în continuă scădere de mai 
mulți ani și se așteaptă să scadă și mai mult 
în viitorul apropiat;

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa, dar observă că acest tip de forță de 
muncă este în continuă scădere de mai 
mulți ani și se așteaptă să scadă și mai mult 
în viitorul apropiat; subliniază că exodul 
rural neoprit din anumite părți ale 
Uniunii va avea drept consecință zone 
rurale care se confruntă cu probleme 
economice, sociale și de mediu, ce 
necesită politici mai ambițioase și 
coordonate;

Or. es

Amendamentul 63
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa, dar observă că acest tip de forță de 
muncă este în continuă scădere de mai 
mulți ani și se așteaptă să scadă și mai mult 
în viitorul apropiat;

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa, dar observă că acest tip de forță de 
muncă este în continuă scădere de mai 
mulți ani și se așteaptă să scadă și mai mult 
în viitorul apropiat; atrage atenția asupra 
faptului că zonele rurale sunt cele mai 
expuse riscului depopulării și insistă 
asupra măsurilor de sprijin pentru oprirea 
acestui fenomen;

Or. ro

Amendamentul 64
Dan-Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa, dar observă că acest tip de forță de 
muncă este în continuă scădere de mai 
mulți ani și se așteaptă să scadă și mai 
mult în viitorul apropiat;

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa, dar observă că acest tip de forță de 
muncă este în continuă scădere de ani de 
zile și se așteaptă să scadă și mai mult în 
viitorul apropiat; prin urmare, este 
necesar să se sprijine următoarea 
generație de fermieri familiali, precum și 
noii fermieri tineri, deoarece acest sprijin 
este integrat în PAC;

Or. en

Amendamentul 65
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa, dar observă că acest tip de forță de 
muncă este în continuă scădere de mai 
mulți ani și se așteaptă să scadă și mai 
mult în viitorul apropiat;

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa, dar observă că acest tip de forță de 
muncă este în continuă scădere de ani de 
zile și se așteaptă să scadă și mai mult în 
viitorul apropiat; prin urmare, este 
necesar să se sprijine următoarea 
generație de fermieri familiali, precum 
și noii fermieri tineri, deoarece acest 
sprijin este integrat în PAC;

Or. en

Amendamentul 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa, dar observă că acest tip de forță de 
muncă este în continuă scădere de mai 
mulți ani și se așteaptă să scadă și mai mult 
în viitorul apropiat;

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa, dar observă că acest tip de forță de 
muncă este în continuă scădere de mai 
mulți ani și se așteaptă să scadă și mai mult 
în viitorul apropiat, din cauza îmbătrânirii 
și a migrației tinerilor din zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 67
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită ca viitoarea PAC să acorde 
o atenție deosebită acestui declin, 
alocând o parte importantă din bugetul 
său pentru măsurile care vor aduce 
beneficii tinerilor fermieri;

Or. fr

Amendamentul 68
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că persoanele în 
vârstă din zonele îndepărtate, montane și 
rurale sunt expuse mai prompt excluziunii 
digitale și sociale, fenomen agravat de 
Covid-19;
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Or. en

Amendamentul 69
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia și statele membre 
să direcționeze cu atenție pachetul de 
redresare „Next generation EU”, pentru a 
contribui la atenuarea impactului negativ 
al Covid-19 asupra generației mai în 
vârstă;

Or. en

Amendamentul 70
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este important să se 
reamintească faptul că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol are 
implicații directe pentru menținerea în 
viață a economiilor rurale; consideră, în 
plus, că nu ar trebui subestimată 
provocarea cu care se confruntă toți 
fermierii în înțelegerea rolului tehnologiei 
moderne și a inovării în agricultură, 
precum și în utilizarea acestora; subliniază, 
prin urmare, importanța formării 
profesionale pe tot parcursul vieții, a 
serviciilor de consiliere și a schimbului de 
cunoștințe, atât în cadrul, cât și în afara 
cadrului PAC.

5. consideră că este important să se 
reamintească faptul că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol are 
implicații directe pentru menținerea în 
viață a structurii socioeconomice a 
regiunilor noastre și a economiilor rurale; 
consideră, în plus, că nu ar trebui 
subestimată provocarea cu care se 
confruntă toți fermierii în integrarea 
rolului tehnologiei moderne și a inovării în 
agricultură, precum și în utilizarea 
acestora; subliniază, prin urmare, 
importanța formării profesionale pe tot 
parcursul vieții, a serviciilor de consiliere 
și a schimbului de cunoștințe, atât în 
cadrul, cât și în afara cadrului PAC, cu 
scopul de a dobândi noi competențe, în 
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special în domeniul digital, pe tot 
parcursul vieții profesionale.

Or. fr

Amendamentul 71
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este important să se 
reamintească faptul că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol are 
implicații directe pentru menținerea în 
viață a economiilor rurale; consideră, în 
plus, că nu ar trebui subestimată 
provocarea cu care se confruntă toți 
fermierii în înțelegerea rolului tehnologiei 
moderne și a inovării în agricultură, 
precum și în utilizarea acestora; subliniază, 
prin urmare, importanța formării 
profesionale pe tot parcursul vieții, a 
serviciilor de consiliere și a schimbului de 
cunoștințe, atât în cadrul, cât și în afara 
cadrului PAC.

5. subliniază importanța sprijinirii 
zonelor rurale în diversitatea lor, 
încurajând investițiile în proiecte care 
sprijină economiile locale, inclusiv o mai 
bună accesibilitate a transporturilor și o 
mai bună conectivitate digitală; consideră 
că este important să se reamintească faptul 
că menținerea ocupării forței de muncă în 
sectorul agricol are implicații directe 
pentru menținerea în viață a economiilor 
rurale; consideră, în plus, că nu ar trebui 
subestimată provocarea cu care se 
confruntă toți fermierii în înțelegerea 
rolului tehnologiei moderne și a inovării în 
agricultură, precum și în utilizarea 
acestora; subliniază, prin urmare, 
importanța formării profesionale pe tot 
parcursul vieții, a serviciilor de consiliere 
și a schimbului de cunoștințe, atât în 
cadrul, cât și în afara cadrului PAC.

Or. en

Amendamentul 72
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc 
Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este important să se 
reamintească faptul că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol are 
implicații directe pentru menținerea în 
viață a economiilor rurale; consideră, în 
plus, că nu ar trebui subestimată 
provocarea cu care se confruntă toți 
fermierii în înțelegerea rolului tehnologiei 
moderne și a inovării în agricultură, 
precum și în utilizarea acestora; subliniază, 
prin urmare, importanța formării 
profesionale pe tot parcursul vieții, a 
serviciilor de consiliere și a schimbului de 
cunoștințe, atât în cadrul, cât și în afara 
cadrului PAC.

5. consideră că este important să se 
reamintească faptul că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol are 
implicații directe pentru menținerea în 
viață a economiilor rurale; subliniază rolul 
pozitiv jucat de PAC în reducerea sărăciei 
și în crearea de locuri de muncă și 
creșterea economică în zonele rurale; 
consideră, în plus, că nu ar trebui 
subestimată provocarea cu care se 
confruntă toți fermierii în înțelegerea 
rolului tehnologiei moderne și a inovării în 
agricultură, precum și în utilizarea 
acestora; subliniază, prin urmare, 
importanța formării profesionale pe tot 
parcursul vieții, a serviciilor de consiliere 
și a schimbului de cunoștințe, atât în 
cadrul, cât și în afara cadrului PAC.

Or. en

Amendamentul 73
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este important să se 
reamintească faptul că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol are 
implicații directe pentru menținerea în 
viață a economiilor rurale; consideră, în 
plus, că nu ar trebui subestimată 
provocarea cu care se confruntă toți 
fermierii în înțelegerea rolului tehnologiei 
moderne și a inovării în agricultură, 
precum și în utilizarea acestora; subliniază, 
prin urmare, importanța formării 
profesionale pe tot parcursul vieții, a 
serviciilor de consiliere și a schimbului de 
cunoștințe, atât în cadrul, cât și în afara 
cadrului PAC.

5. consideră că este important să se 
reamintească faptul că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol are 
implicații directe pentru menținerea în 
viață a economiilor rurale și locale; 
consideră, în plus, că nu ar trebui 
subestimată provocarea cu care se 
confruntă toți fermierii în înțelegerea 
rolului tehnologiei moderne și a inovării în 
agricultură, precum și în utilizarea 
acestora; subliniază, prin urmare, 
importanța formării profesionale pe tot 
parcursul vieții, a serviciilor de consiliere 
și a schimbului de cunoștințe între statele 
membre, atât în cadrul, cât și în afara 
cadrului PAC.
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Or. fr

Amendamentul 74
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că este important să se 
reamintească faptul că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol are 
implicații directe pentru menținerea în 
viață a economiilor rurale; consideră, în 
plus, că nu ar trebui subestimată 
provocarea cu care se confruntă toți 
fermierii în înțelegerea rolului tehnologiei 
moderne și a inovării în agricultură, 
precum și în utilizarea acestora; subliniază, 
prin urmare, importanța formării 
profesionale pe tot parcursul vieții, a 
serviciilor de consiliere și a schimbului de 
cunoștințe, atât în cadrul, cât și în afara 
cadrului PAC.

5. consideră că este important să se 
reamintească faptul că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol are 
implicații directe pentru menținerea în 
viață a economiilor rurale; consideră, în 
plus, că nu ar trebui subestimată 
provocarea cu care se confruntă toți 
fermierii în înțelegerea rolului tehnologiei 
moderne și a inovării în agricultură, 
precum și în utilizarea acestora; subliniază, 
prin urmare, importanța formării 
profesionale pe tot parcursul vieții, a 
serviciilor de consiliere și a schimbului de 
cunoștințe, atât în cadrul, cât și în afara 
cadrului PAC; atrage atenția asupra 
necesității investițiilor în accesibilitate și 
conectivitate în mediul rural.

Or. ro

Amendamentul 75
Clara Aguilera

Proiect de aviz
Punctul 5 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că accesul femeilor ar trebui 
facilitat prin intermediul unor servicii 
publice adecvate, care să le permită să 
lucreze în agricultură într-o măsură mai 
mare.

Or. es
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Amendamentul 76
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. observă că îmbătrânirea 
populației, în special în zonele agricole și 
rurale, este o tendință inevitabilă care 
trebuie luată în considerare la elaborarea 
politicilor economice și sociale; consideră 
că problema îmbătrânirii populației 
necesită o abordare multidimensională și 
subliniază importanța promovării unei 
complementarități și a unei sinergii 
sporite între domeniile de politică și 
instrumentele de sprijin; reamintește că 
resursele și serviciile adecvate sunt 
esențiale pentru a oferi vârstnicilor un 
mediu favorabil;

Or. en

Amendamentul 77
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5а. invită autoritățile naționale, 
regionale și locale să ia în considerare 
introducerea sau sprijinirea unor 
programe de păstrare a cunoștințelor 
populației locale în vârstă, pentru a 
documenta și a înregistra patrimoniul 
cultural intangibil legat de alimentele, 
rețetele, produsele și obiceiurile locale, 
care, la rândul lor, pot fi utilizate pentru a 
dezvolta și a susține mijloacele de 
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subzistență, producția și turismul la nivel 
local;

Or. bg

Amendamentul 78
Bronis Ropė

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că ar trebui instituit un 
fond funciar administrat de statele 
membre pentru a facilita 
achiziționarea/închirierea de terenuri 
pentru activități agricole de către noii 
tineri fermieri care își încep activitățile 
agricole. Aceste fonduri ar putea fi create 
pentru statele membre prin cumpărarea 
de terenuri la prețul pieței atunci când 
sunt vândute sau achiziționate de la 
proprietarii care dețin mai mult de 500 de 
hectare de teren agricol;

Or. lt

Amendamentul 79
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că tranziția ecologică și 
digitală a UE ar trebui să valorifice 
întregul potențial al îmbătrânirii 
comunităților rurale; reamintește, în acest 
sens, că este important să se asigure 
accesul la internet în bandă largă și la 
servicii de bază în zonele rurale, 
asimilarea competențelor digitale și noi 
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abordări în materie de dezvoltare 
durabilă, cum ar fi conceptul de „sate 
inteligente” și transformarea sustenabilă 
a sistemului alimentar;

Or. en

Amendamentul 80
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că pensiile agricole ar 
trebui aliniate la cele din alte sectoare ale 
economiei; invită statele membre să 
încurajeze încetarea timpurie a activității 
agricole după vârsta pensionării, 
introducând măsuri pentru a se asigura 
că exploatația este efectiv transferată unui 
fermier activ;

Or. es

Amendamentul 81
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște că politica de coeziune 
și PAC ar putea juca un rol important, 
încurajând și multiplicând acțiunile de 
inserție profesională și de incluziune 
destinate femeilor din zonele rurale și 
îndepărtate care se confruntă cu probleme 
demografice și invită statele membre să 
utilizeze mai bine fondurile relevante în 
acest scop;
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Or. en

Amendamentul 82
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că inegalitățile în 
ceea ce privește accesul la terenuri, plățile 
directe și sprijinul, atât între țările UE, cât 
și în interiorul acestora, se numără 
printre aspectele care trebuie abordate 
pentru a stopa declinul regional, pentru 
ca vârstnicii să iasă din agricultură și în 
scopul de a încuraja tinerii să înceapă să 
desfășoare activități agricole;

Or. en

Amendamentul 83
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă faptul că Uniunea nu a 
încurajat statele membre să elaboreze mai 
degrabă politici privind rata 
natalității, decât să favorizeze ocuparea pe 
scară largă a forței de muncă a 
lucrătorilor imigranți;

Or. fr

Amendamentul 84
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
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Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. ia act de faptul că îmbunătățirea 
conectivității și accesibilitatea serviciilor 
în zonele rurale și izolate sunt esențiale 
pentru combaterea depopulării acestor 
regiuni și a excluziunii sociale și digitale 
a populației vârstnice care locuiește 
acolo; prin urmare, invită statele membre 
să recunoască importanța zonelor rurale 
și îndepărtate, în diversitatea lor, și să le 
dezvolte potențialul prin stimularea 
investițiilor în economia locală, prin 
promovarea spiritului antreprenorial și 
prin îmbunătățirea infrastructurii lor;

Or. en

Amendamentul 85
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită statele membre să ia în 
considerare proporția persoanelor în 
vârstă (peste 65 de ani) în regiunile rurale 
atunci când își elaborează planurile 
strategice și să ia în considerare 
introducerea unor măsuri care să acopere 
sau să vizeze persoanele în vârstă (cu 
vârsta de peste 65 de ani) din zonele 
rurale, de exemplu printr-o abordare mai 
flexibilă a condițiilor aplicabile 
participării reale și active a acestui grup 
de vârstă la viața economică a regiunii în 
cauză;

Or. bg
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Amendamentul 86
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că, având în vedere 
situația creată de pandemia de COVID-
19, este necesar să se asigure un mediu 
rural viu și dinamic, care să elimine 
birocrația, să investească în 
infrastructură și servicii de calitate în 
zonele rurale, pentru a limita procesul de 
îmbătrânire în agricultură și a promova 
rolul femeilor ca șefi de exploatații;

Or. es

Amendamentul 87
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază rolul fondurilor 
structurale și de investiții europene, în 
combinație cu alte fonduri ale UE, în 
abordarea provocărilor demografice din 
zonele rurale, și anume prin promovarea 
dezvoltării economice și a incluziunii 
sociale;

Or. en

Amendamentul 88
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
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Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. atrage atenția asupra faptului că 
este important să se asigure 
disponibilitatea serviciilor în regiuni, 
deoarece scăderea lor încurajează 
persoanele în vârstă să se pensioneze mai 
devreme și să se mute în orașe, unde 
aceste servicii sunt ușor accesibile;

Or. en

Amendamentul 89
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. consideră că posibilitățile create de 
învățarea pe tot parcursul vieții, în 
combinație cu digitalizarea, sunt esențiale 
pentru a oferi populației în curs de 
îmbătrânire diverse posibilități, inclusiv 
venituri suplimentare; invită, prin 
urmare, Comisia și statele membre să 
sprijine programele educaționale și de 
formare care vor ajuta populația în curs 
de îmbătrânire să își dezvolte 
competențele și să câștige experiență în 
domenii precum comerțul electronic, 
marketingul online și TIC;

Or. en

Amendamentul 90
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5c. ia act de faptul că un sistem 
eficient de mobilitate este una dintre 
condițiile prealabile pentru dezvoltarea 
economică regională, coeziunea 
teritorială și dezvoltarea potențialului 
regional. Prin urmare, este necesar să se 
asigure finanțarea necesară pentru 
dezvoltarea și întreținerea legăturilor de 
transport, care ar putea încuraja 
generația în vârstă să rămână în 
agricultură mai mult timp și să atragă 
tinerii din centrele regionale să lucreze în 
mediul rural;

Or. en

Amendamentul 91
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază rolul și importanța PAC 
în încurajarea reînnoirii generațiilor în 
sectorul agricol; invită statele membre să 
favorizeze acțiunile care vizează creșterea 
numărului de tineri fermieri în planurile 
lor strategice și să promoveze articularea 
cu alte instrumente disponibile la nivel 
național și la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 92
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
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Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. subliniază că, din cauza evoluției, 
a digitalizării și a specializării 
agriculturii, atât în cadrul sectorului, cât 
și în primul rând în cadrul acestuia, este 
nevoie de un nivel adecvat de formare 
digitală, tehnică și economică și solicită 
promovarea programelor de schimb, a 
discuțiilor, a cursurilor de formare online 
și a e-învățării;

Or. en

Amendamentul 93
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. subliniază rolul central jucat de 
inițiativele de dezvoltare locală plasată 
sub responsabilitatea comunității în ceea 
ce privește menținerea și refacerea 
economiilor rurale locale prospere, 
precum și necesitatea de a menține un 
nivel suficient de finanțare pentru 
LEADER; invită statele membre să 
utilizeze pe deplin capacitățile LEADER;

Or. en

Amendamentul 94
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5e. reamintește că regiunile 
ultraperiferice sunt predispuse în mod 
special la depopulare și necesită un set 
special de măsuri pentru a atenua 
schimbările demografice negative cu care 
sunt adesea confruntate; invită statele 
membre să utilizeze în mod proactiv 
fondurile structurale și de investiții 
disponibile pentru a face față provocărilor 
întâmpinate de aceste regiuni;

Or. en

Amendamentul 95
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. invită statele membre să faciliteze 
cumpărarea și închirierea de terenuri 
agricole de către tinerii fermieri; în acest 
sens, solicită să se acorde o protecție 
specială terenurilor agricole pentru a 
permite statelor membre, în coordonare 
cu autoritățile locale și organizațiile 
agricultorilor, să reglementeze vânzarea, 
utilizarea și arendarea terenurilor 
agricole;

Or. en

Amendamentul 96
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5f. subliniază impactul esențial pe 
care îl au tehnologiile digitale aflate în 
continuă evoluție asupra vieții de zi cu zi 
a oamenilor; prin urmare, subliniază 
necesitatea de a dispune de bandă largă 
de mare viteză și de echipament 
tehnologic esențial și modern în școli, 
spitale și toate celelalte infrastructuri de 
servicii publice, inclusiv necesitatea de a 
dezvolta o guvernanță electronică eficace, 
cu scopul de a garanta că persoanele din 
zonele rurale și îndepărtate au suficiente 
oportunități;

Or. en

Amendamentul 97
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. ia act de importanța serviciilor 
furnizate de organizațiile 
neguvernamentale, în special pentru 
persoanele în vârstă. Solicită consolidarea 
finanțării pentru activitățile organizațiilor 
neguvernamentale din regiuni.

Or. en


