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7.6.2021 B9-0296/21

Amendamentul 21
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0296/2021
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii”

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere sondajul special 
Eurobarometru 442 intitulat „Atitudinea 
europenilor față de bunăstarea animalelor”,

– având în vedere sondajul special 
Eurobarometru 442 intitulat „Atitudinea 
europenilor față de bunăstarea animalelor”, 
potrivit căruia 82 % din cetățenii UE 
consideră că ar trebui să se apere 
bunăstarea animalelor de fermă mai mult 
decât se face în prezent,

Or. en



AM\1233526RO.docx PE692.566v01-00

RO Unită în diversitate RO

7.6.2021 B9-0296/22

Amendamentul 22
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0296/2021
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii”

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât fermierii au făcut investiții 
mari pentru a îmbunătăți bunăstarea 
animalelor și nu și-au recuperat încă pe 
deplin investițiile; întrucât aceste sisteme 
au fost dezvoltate în comun de fermieri, 
medici veterinari, oameni de știință și 
organizații neguvernamentale pentru a 
garanta că sunt îndeplinite cerințele privind 
bunăstarea fiecărei specii;

M. întrucât unii fermieri au făcut 
investiții mari pentru a îmbunătăți 
bunăstarea animalelor și nu și-au recuperat 
încă pe deplin investițiile; întrucât 
sistemele fără cuști pot fi deja dezvoltate 
în comun de fermieri, medici veterinari, 
oameni de știință și organizații 
neguvernamentale pentru a garanta că sunt 
îndeplinite cerințele privind bunăstarea 
fiecărei specii;
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7.6.2021 B9-0296/23

Amendamentul 23
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0296/2021
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii”

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât câteva state membre au 
depășit deja standardele minime impuse de 
UE și au interzis folosirea cuștilor 
îmbunătățite pentru găinile ouătoare, atât a 
cuștilor neîmbunătățite, cât și a celor 
îmbunătățite pentru iepuri, sau a boxelor 
individuale și a boxelor de fătare pentru 
scroafe, în alte state membre urmând să 
intre în vigoare, cel târziu în 2030, legi de 
eliminare treptată a acestora;

T. întrucât câteva state membre au 
depășit deja standardele minime impuse de 
UE și au interzis folosirea cuștilor 
îmbunătățite pentru găinile ouătoare, atât a 
cuștilor neîmbunătățite, cât și a celor 
îmbunătățite pentru iepuri, sau a boxelor 
individuale și a boxelor de fătare pentru 
scroafe, în alte state membre urmând să 
intre în vigoare, cel târziu în 2030, legi de 
eliminare treptată a acestora; întrucât o 
interdicție a creșterii animalelor în cuști 
până în 2027 le acordă statelor membre 
un interval de timp realist pentru a se 
adapta, fără a le dezavantaja pe cele care 
au inițiat deja programe naționale de 
eliminare treptată a cuștilor, asigurând 
astfel condiții de concurență echitabile 
pentru fermierii din UE;
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7.6.2021 B9-0296/24

Amendamentul 24
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0296/2021
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii”

Propunere de rezoluție
Considerentul W

Propunerea de rezoluție Amendamentul

W. întrucât, pentru a facilita o astfel de 
schimbare substanțială, trebuie să se 
asigure un sprijin financiar adecvat pentru 
investiții și compensații pentru costurile de 
producție mai ridicate și pierderile de venit 
ale fermierilor;

W. întrucât, pentru a facilita o astfel de 
schimbare substanțială, trebuie să se 
asigure un sprijin financiar adecvat pentru 
investiții cu scopul de a compensa 
costurile de producție mai ridicate ale 
fermierilor, precum și măsuri la nivelul 
lanțului de aprovizionare pentru a 
menține venituri echitabile ale fermierilor;

Or. en
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7.6.2021 B9-0296/25

Amendamentul 25
Francisco Guerreiro
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0296/2021
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii”

Propunere de rezoluție
Considerentul AB

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AB. întrucât, dacă se prevede orice 
modificare a obligațiilor juridice privind 
adăpostirea animalelor, trebuie să ia în 
considerare nivelul de punere în aplicare a 
normelor privind bunăstarea animalelor în 
statele membre ale UE și trebuie adoptată o 
anumită abordare pentru fiecare specie;

AB. întrucât, atunci când se prevede 
orice modificare a obligațiilor juridice 
privind adăpostirea animalelor, trebuie să 
ia în considerare nivelul de punere în 
aplicare a normelor privind bunăstarea 
animalelor în statele membre ale UE, fără 
a aduce atingere datei propuse pentru 
eliminarea treptată a cuștilor, și trebuie 
adoptată o anumită abordare pentru fiecare 
specie;

Or. en
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7.6.2021 B9-0296/26

Amendamentul 26
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Eleonora Evi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0296/2021
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii”

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să elaboreze o 
politică alimentară mai cuprinzătoare 
pentru a sprijini trecerea la un sistem 
alimentar mai durabil, ținând seama de 
dimensiunea sa economică, socială și de 
mediu, cu un sprijin adecvat pentru 
fermieri, pentru a preveni în special o 
retragere și mai mare din producția 
zootehnică în special a exploatațiilor 
agricole mici și mijlocii, precum și 
concentrarea și mai puternică din acest 
sector;

2. invită Comisia să elaboreze o 
politică alimentară mai cuprinzătoare 
pentru a sprijini trecerea la un sistem 
alimentar mai durabil, inclusiv prin 
promovarea unei alimentații mai 
sănătoase și bazată într-o măsură mai 
mare pe plante, ținând seama de 
dimensiunea sa economică, socială și de 
mediu, cu un sprijin adecvat pentru 
fermieri, pentru a preveni în special o 
retragere și mai mare din producția 
zootehnică în special a exploatațiilor 
agricole mici și mijlocii, precum și 
concentrarea și mai puternică din acest 
sector;

Or. en
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7.6.2021 B9-0296/27

Amendamentul 27
Francisco Guerreiro, Pär Holmgren
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0296/2021
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii”

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită Comisia să își fundamenteze 
noile inițiative în materie de bunăstare a 
animalelor strict pe cercetări științifice 
independente, luând în considerare și orice 
posibil impact negativ, cum ar fi riscul de 
boli, de fracturi ale sternului sau de 
canibalism la păsările de curte;

4. subliniază că cercetările științifice 
privind bunăstarea animalelor indică 
faptul că plasarea în cuști a animalelor de 
fermă provoacă boli și suferințe fizice și 
psihice; invită Comisia să își 
fundamenteze noile inițiative în materie de 
bunăstare a animalelor strict pe cercetări 
științifice independente, luând în 
considerare orice posibil impact negativ, 
cum ar fi riscul de boli, de fracturi ale 
sternului sau de canibalism la păsările de 
curte, care poate decurge din condițiile 
neadecvate de creștere a animalelor; 
subliniază că sunt necesare sisteme de 
creștere și de bunăstare a animalelor 
adecvate pentru a contribui la prevenirea 
bolilor, în special prin elaborarea unor 
măsuri preventive și desfășurarea unor 
controale oficiale specifice;

Or. en
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7.6.2021 B9-0296/28

Amendamentul 28
Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Pär Holmgren
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0296/2021
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii”

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. constată că cuștile sunt deja 
interzise pentru marea majoritate a 
speciilor din agricultura ecologică a UE și 
că extinderea acestei interdicții la toate 
sistemele agricole ar putea stimula în mod 
semnificativ creșterea sectorului ecologic, 
în conformitate cu obiectivele Strategiei 
„De la fermă la consumator” pentru 
2030;

Or. en
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7.6.2021 B9-0296/29

Amendamentul 29
Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Tilly Metz, Eleonora Evi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0296/2021
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii”

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită lanțuri de aprovizionare mai 
scurte în domeniul alimentației animalelor 
și a oamenilor, care să se bazeze pe culturi 
proteice produse la nivel local sau regional 
pentru hrana animalelor și consumul uman; 
constată că Strategia „De la fermă la 
consumator” sprijină o producție animală 
durabilă, crearea unor lanțuri mai scurte de 
aprovizionare cu produse alimentare și o 
politică comercială mai echitabilă, în care 
standardele europene ocupă o poziție mai 
importantă;

15. solicită lanțuri de aprovizionare mai 
scurte în domeniul alimentației animalelor 
și a oamenilor, care să se bazeze pe culturi 
proteice produse la nivel local sau regional 
pentru hrana animalelor și consumul uman; 
constată că Strategia „De la fermă la 
consumator” sprijină o producție animală 
durabilă, crearea unor lanțuri mai scurte de 
aprovizionare cu produse alimentare și o 
politică comercială mai echitabilă, în care 
standardele europene ocupă o poziție mai 
importantă; ia act de faptul că Strategia 
„De la fermă la consumator” recunoaște 
că trecerea la o alimentație bazată în mai 
mare măsură pe plante, cu un consum 
mai scăzut de carne roșie și transformată 
și cu mai multe fructe și legume, va 
reduce nu numai riscul de boli care pot 
pune viața în pericol, ci și impactul 
sistemului alimentar asupra mediului;
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7.6.2021 B9-0296/30

Amendamentul 30
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0296/2021
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Inițiativa cetățenească intitulată „Să punem capăt erei cuștii”

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște progresele înregistrate 
de UE în ultimii ani, prin îmbunătățirea 
generală a condițiilor de bunăstare a 
animalelor, introducerea de interdicții 
privind cuștile pentru anumite animale de 
fermă și interzicerea cuștilor în toate 
exploatațiile agricole ecologice;

16. recunoaște progresele înregistrate 
de UE în ultimii ani, prin eforturile depuse 
pentru îmbunătățirea generală a condițiilor 
de bunăstare a animalelor, inclusiv prin 
introducerea de interdicții privind cuștile 
pentru anumite animale de fermă și 
interzicerea cuștilor în toate exploatațiile 
agricole ecologice; constată totuși că 
evaluarea de către Comisie a Strategiei 
privind bunăstarea animalelor 2012-2015 
a indicat că majoritatea problemelor 
identificate în 2012 sunt încă de 
actualitate în prezent, în special 
necesitatea de a crește gradul de 
conformitate;

Or. en


