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Amendamentul 31
Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Eleonora Evi, Tilly Metz
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 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reafirmă că este important ca, în 
toate acordurile comerciale ale UE, să 
existe capitole privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă a căror aplicare să 
poată fi asigurată pentru a garanta că 
ambițiile mai mari în materie de 
reglementare ale UE sunt coerente cu 
politica comercială a UE și respectate de 
țările din afara UE care au semnat acorduri 
comerciale cu UE;

21. reafirmă că este important ca, în 
toate acordurile comerciale ale UE, să 
existe capitole privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă a căror aplicare să 
poată fi asigurată pentru a garanta că 
ambițiile mai mari în materie de 
reglementare ale UE sunt coerente cu 
politica comercială a UE și respectate de 
țările din afara UE care au semnat acorduri 
comerciale cu UE; invită Comisia să 
utilizeze posibilitățile oferite de articolul 
XX litera (a) din Acordul general pentru 
tarife și comerț pentru a interzice, din 
motive de protecție a moralității publice, 
importurile care nu respectă normele UE 
privind creșterea animalelor fără cuști, 
asigurându-se în același timp că 
partenerii comerciali nu sunt discriminați 
în mod arbitrar sau nejustificat;

Or. en
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7.6.2021 B9-0296/32

Amendamentul 32
Francisco Guerreiro, Tilly Metz
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 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. reafirmă că Comisia trebuie să 
susțină fermierii pentru ca ei să educe 
consumatorii și să-i informeze despre 
standardele ridicate existente în materie 
de bunăstare a animalelor; invită așadar 
Comisia și statele membre să prevadă un 
sprijin financiar adecvat și orientări pentru 
a asigura tranziția lină pentru fermierii 
europeni în cauză;

27. invită așadar Comisia și statele 
membre să prevadă un sprijin financiar 
adecvat și orientări pentru a asigura 
tranziția lină pentru fermierii europeni în 
cauză; constată că de multe ori există deja 
stimulente și sprijin financiar, îndeosebi 
în cadrul PAC, și că acestea ar trebui 
utilizate pe deplin de statele membre;

Or. en
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7.6.2021 B9-0296/33

Amendamentul 33
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
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. reamintește că fermele de creștere a 
animalelor sunt spații inovatoare, ce 
investesc constant în îmbunătățirea 
infrastructurilor și a practicilor lor pentru a 
ține pasul cu cele mai recente descoperiri 
științifice și cu așteptările consumatorilor;

32. reamintește că unele ferme de 
creștere a animalelor sunt spații inovatoare, 
ce investesc constant în îmbunătățirea 
infrastructurilor și a practicilor lor pentru a 
ține pasul cu cele mai recente descoperiri 
științifice și cu așteptările consumatorilor;

Or. en


