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Amendamentul 175 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP) 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) De la sfârșitul anilor 1960 și până în 
prezent, politicile agricole europene au 
absorbit o parte importantă din bugetul 
european în încercarea de a răspunde 
provocărilor cu care se confruntă Europa. 
În pofida tuturor acestor politici și 
dispoziții financiare, au apărut noi 
provocări și se consideră în continuare că 
este necesară o reformă cu scopul de a 
remedia denaturările politicilor 
menționate. Această reformă ar trebui să 
aibă drept obiectiv siguranța și securitatea 
alimentară, o agricultură durabilă din 
punct de vedere economic, ecologic și 
social, asigurarea unor venituri decente și 
a unui nivel de trai demn pentru populația 
care lucrează în sectorul agricol și pentru 
persoanele care locuiesc în zonele rurale, 
într-o măsură care să permită sectorului 
agricol să fie viabil fără a depinde de PAC 
după 2020 pentru a putea supraviețui.  
Această reformă ar trebui să aspire, cu 
titlu de obiectiv suprem, să servească 
drept perioadă de tranziție de la o politică 
agricolă veche de 50 de ani spre un sector 
agricol durabil, în condițiile unei 
eliminări treptate a PAC și prin 
exercitarea competențelor în comun cu 
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statele membre.   

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/176 

Amendamentul 176 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Solicită Comisiei să elimine treptat 
bugetul PAC și să prezinte o propunere de 
ajutoare de stat pentru sectorul agricol, 
care să plafoneze subvențiile la un nivel 
echivalent cu cel al subvențiilor alocate în 
prezent în cadrul PAC; recunoaște că 
PAC a permis un anumit nivel de 
redistribuire a fondurilor între statele 
membre, dar consideră că există și alte 
modalități prin care bugetul UE să facă 
posibilă această redistribuire; 

Or. en 

 

 


