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6.3.2013 B7-0080/474 

Amendamentul 474 

Patrick Le Hyaric 

în numele Grupului GUE/NGL 
 
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(2011)0626 – C7-0339/2011 – (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) Pentru a atinge obiectivele stabilite 
de politica agricolă comună în scopul 
garantării unui venit decent pentru 
agricultorii mici și mijlocii, Comisia ar 
trebui să se asigure că prețurile de 
producție nu scad sub un nivel pe care îl 
stabilește în funcție de anul de 
comercializare, iar pentru cantitățile de 
producție în funcție de exploatația medie. 
Acestea ar trebui hotărâte în consultare 
cu organizațiile profesionale și sindicale, 
astfel încât prețurile plătite agricultorilor 
să acopere cu adevărat evoluția costurilor 
de producție și remunerarea decentă a 
muncii agricultorilor în cadrul fiecărei 
exploatații. În acest scop, Comisia ar 
trebui să adopte instrumentele necesare 
pentru a pune în aplicare dispozițiile 
privind depozitarea publică și privată 
atunci când se observă o scădere 
anormală a prețurilor de bază și să 
stabilească calendare negociate pentru 
importuri atunci când acestea afectează 
negativ prețurile din fiecare țară din 
Uniune. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/475 

Amendamentul 475 

Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) După caz, pentru fiecare sector în 
cauză, având în vedere practica și 
experiența acumulate în cadrul OCP 
anterioare, schema de intervenție trebuie să 
fie disponibilă în anumite perioade ale 
anului și trebuie fie să fie deschisă în 
perioada respectivă cu titlu permanent, fie 
să fie deschisă în funcție de prețurile de 
piață. 

(14) După caz, pentru fiecare sector în 
cauză, având în vedere practica și 
experiența acumulate în cadrul OCP 
anterioare, schema de intervenție trebuie să 
fie disponibilă în anumite perioade ale 
anului și trebuie fie să fie deschisă în 
perioada respectivă cu titlu permanent, fie 
să fie deschisă în funcție de prețurile de 
piață. Aceasta ar trebui să vizeze 
menținerea unui preț minim de bază pe 
teritoriul Uniunii pentru cantitățile de 
producție stabilite. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/476 

Amendamentul 476 

Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Producția de fructe și legume este 
imprevizibilă, iar produsele sunt perisabile. 
Până și excedentele limitate pot perturba în 
mod serios piața. Prin urmare, trebuie 
instituite măsuri de gestionare a crizelor, 
iar măsurile respective trebuie să fie în 
continuare integrate în programe 
operaționale. 

(33) Producția de fructe și legume este 
imprevizibilă, iar produsele sunt perisabile. 
Până și excedentele limitate pot perturba în 
mod serios piața. Prin urmare, ar trebui 
instituite măsuri de gestionare a crizelor, de 
exemplu retrageri de pe piață sau 
calendare de importuri între statele 
membre, iar măsurile respective ar trebui 
să fie în continuare integrate în programe 
operaționale. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/477 

Amendamentul 477 

Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 83 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (83a) Ca instrument de reglementare a 
pieței, regimul de cote ar trebui menținut 
și îmbunătățit. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/478 

Amendamentul 478 

Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 91 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(91) Pentru a asigura o dezvoltare rațională 
a producției și a asigura astfel un nivel de 
viață decent producătorilor de produse 
lactate, trebuie consolidată puterea lor de 
negociere cu prelucrătorii, ceea ce ar duce 
la o distribuție mai echitabilă a valorii 
adăugate de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Prin urmare, pentru a 
îndeplini aceste obiective ale PAC, trebuie 
adoptată o dispoziție în temeiul articolului 
42 și al articolului 43 alineatul (2) din tratat 
cu scopul de a permite organizațiilor de 
producători constituite de fermierii 
producători de produse lactate sau 
asociațiilor acestora să negocieze clauzele 
contractuale, inclusiv prețul, pentru o parte 
din producția membrilor săi sau pentru 
toată producția membrilor săi care dețin o 
fermă producătoare de produse lactate. În 
vederea menținerii unei concurențe 
eficiente pe piața produselor lactate, 
această posibilitate trebuie să fie supusă 
unor limite cantitative adecvate. 

(91) Pentru a asigura o dezvoltare rațională 
a producției și a asigura astfel un nivel de 
viață decent producătorilor de produse 
lactate, trebuie consolidată puterea lor de 
negociere cu prelucrătorii, ceea ce ar duce 
la o distribuție mai echitabilă a valorii 
adăugate de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Prin urmare, pentru a 
îndeplini aceste obiective ale PAC, ar 
trebui adoptată o dispoziție în temeiul 
articolului 42 și al articolului 43 
alineatul (2) din tratat cu scopul de a 
permite organizațiilor de producători 
constituite de fermierii producători de 
produse lactate sau asociațiilor acestora să 
negocieze clauzele contractuale, inclusiv 
prețurile, care în niciun caz nu ar trebui 
să fie prea scăzute pentru a acoperi 
costurile de producție și a permite 
fermierilor o remunerație decentă pentru 
munca lor, pentru o parte din producția 
membrilor lor sau pentru toată producția 
membrilor lor care dețin o fermă 
producătoare de produse lactate. În acest 
scop, ar trebui instituit un Birou european 
al laptelui care să monitorizeze în 
permanență tendințele manifestate de 
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prețurile cantităților produse și pentru a 
aplica un preț de producție de bază. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/479 

Amendamentul 479 

Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 105 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(105) Regimul taxelor vamale permite 
renunțarea la oricare alte măsuri de 
protecție la frontierele externe ale Uniunii. 
Piața internă și mecanismul de taxe ar 
putea, în condiții excepționale, să se 
dovedească inadecvate. În asemenea 
cazuri, pentru ca piața Uniunii să nu devină 
vulnerabilă la perturbările care pot apărea, 
Uniunea trebuie să fie în măsură să ia de 
îndată toate măsurile necesare. Aceste 
măsuri trebuie să fie conforme cu 
angajamentele internaționale ale Uniunii. 

(105) Regimul taxelor vamale permite 
renunțarea la oricare alte măsuri de 
protecție la frontierele externe ale Uniunii. 
Piața internă și mecanismul de taxe ar 
putea, în condiții excepționale, să se 
dovedească inadecvate. În asemenea 
cazuri, pentru ca piața Uniunii să nu devină 
vulnerabilă la perturbările care pot apărea, 
Uniunea trebuie să fie în măsură să ia de 
îndată toate măsurile necesare. Aceste 
măsuri trebuie să fie conforme cu 
angajamentele internaționale ale Uniunii, 
asigurând, în același timp, respectarea 
suveranității alimentare a acesteia. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/480 

Amendamentul 480 

Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 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 și nu trebuie 
să pună în pericol dezvoltarea 
economiilor și sectoarelor agricole ale 
țărilor în curs de dezvoltare. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/481 

Amendamentul 481 

Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 132 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(132) Trebuie prevăzute măsuri speciale de 
intervenție pentru a se putea reacționa în 
mod eficient și concret la amenințările de 
perturbare a pieței. Trebuie definită sfera 
de aplicare a acestor măsuri. 

(132) Trebuie prevăzute măsuri speciale de 
intervenție pentru a se putea reacționa în 
mod eficient și concret la amenințările de 
perturbare a pieței. Trebuie definită sfera 
de aplicare a acestor măsuri. Ar trebui 
instituite mecanisme bazate pe clauze de 
salvgardare pentru a rezista la 
perturbările pieței. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/482 

Amendamentul 482 

Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 146 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (146a) Cotele pentru lapte și zahăr și 
drepturile de plantare a viței-de-vie 
constituie instrumente de reglementare a 
pieței care pot facilita atingerea 
obiectivelor PAC legate de un standard 
decent de trai pentru comunitatea 
agricolă. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/483 

Amendamentul 483 

Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, pentru a prevedea măsurile 
enumerate la alineatele (2)-(9) din 
prezentul articol. 

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, pentru a prevedea măsurile 
enumerate la alineatele (2)-(9) din 
prezentul articol. Aceasta asigură 
respectarea prețurilor minime din UE 
pentru anumite cantități de producție pe 
exploatație, stabilite în fiecare stat 
membru în așa fel încât aceste prețuri de 
producție să acopere costurile de 
producție în creștere și să permită 
familiilor de agricultori o remunerație 
decentă pentru munca lor, asigurând 
astfel un nivel de trai corect lucrătorilor 
agricoli, în conformitate cu obiectivele 
PAC. 

Or. fr 

 
 


