
 

AM\929633RO.doc  PE503.601v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

6.3.2013 B7-0080/470 

Amendamentul 470 
Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler și alții 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 
Considerentul 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (1a) în conformitate cu articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), PAC ar trebui să țină 
seama de obiectivele cooperării pentru 
dezvoltare, inclusiv de cele aprobate în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite și al 
altor organizații internaționale. Măsurile 
adoptate conform prezentului regulament 
nu ar trebui să pericliteze capacitatea de 
producție alimentară și securitatea 
alimentară pe termen lung ale țărilor în 
curs de dezvoltare, în special ale țărilor 
cel mai puțin dezvoltate (LDC) și ar trebui 
să contribuie la realizarea 
angajamentelor asumate de Uniune în 
ceea ce privește atenuarea schimbărilor 
climatice. 

Or. en 

Justificare 

(Acesta este amendamentul nr. 1 din avizul Comisiei DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0080/471 

Amendamentul 471 
Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 

Esther de Lange, Andrea Zanoni și alții 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 

(COM(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 
Considerentul 94 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(94) O piață unică implică un regim de 

schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim trebuie să 
cuprindă taxe la import și restituiri la 

export și, în principiu, trebuie să permită 
stabilizarea pieței Uniunii. Regimul de 
schimburi comerciale trebuie să se bazeze 
pe angajamentele luate în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 

cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor 
bilaterale. 

(94) O piață unică implică un regim de 

schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim trebuie să 
cuprindă taxe la import și ar trebui să 
mențină, pentru o perioadă limitată, 
restituiri la export și, în principiu, ar trebui 
să permită stabilizarea pieței Uniunii. 
Regimul de schimburi comerciale ar trebui 
să se bazeze pe angajamentele luate în 

cadrul negocierilor comerciale 
multilaterale din cadrul Rundei Uruguay și 
al acordurilor bilaterale și ar trebui să țină 
cont de obiectivele Uniunii pentru 
dezvoltare și de angajamentele față de 
țările în curs de dezvoltare, precum și de 
angajamentul prevăzut în declarația 
ministerială a OMC din 2005 de a elimina 
toate formele de subvenții la export până 
în 2013. 

Or. en 

Justificare 

(Acesta este amendamentul nr. 4 din avizul Comisiei DEVE. Trimitere la concluziile 

ministeriale ale OCM din 2005 de la Hong Kong.)  
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6.3.2013 B7-0080/472 

Amendamentul 472 
Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 

(COM(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 
Considerentul 107 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 

la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 

piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
trebuie să asigure participarea Uniunii la 
comerțul internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 

Exporturile care fac obiectul unor subvenții 
trebuie supuse unor limite exprimate în 
termeni de valoare și cantitate. 

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 

la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 

piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
trebuie să asigure participarea Uniunii la 
comerțul internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 

Exporturile care fac obiectul unor subvenții 
trebuie supuse unor limite exprimate în 
termeni de valoare și cantitate. Restituirile 
la export ar trebui eliminate până în 2016. 

Or. en 

Justificare 

(Acesta este amendamentul nr. 6 din avizul Comisiei DEVE. Trimitere la declarația 

ministerială a OCM  din 2005 privind eliminarea tuturor formelor de subvenții pentru 

export). 
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6.3.2013 B7-0080/473 

Amendamentul 473 
Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 

(COM(2012) – C7-0310 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 136 – alineatul 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (1a) În scopul asigurării coerenței politicii 
pentru dezvoltare, nu se acordă restituiri 
la exporturile în țările în curs de 
dezvoltare în cazul în care există riscul ca 
exportul produselor respective să aducă 
prejudicii producătorilor locali. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 160 din 
prezentul regulament prin care să 
stabilească condițiile și procedurile de 
acordare a restituirilor la exporturile 
către țările în curs de dezvoltare. 

Or. en 

Justificare 

(Acesta este amendamentul nr. 12 din avizul Comisiei DEVE.) 

 
 


