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Amendamentul 1
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle

Proiect de aviz
 Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A (nou). întrucât, în 2019, valoarea 
comerțului total cu produse agricole între 
UE și restul lumii a fost de 325 de 
miliarde EUR, cu un excedent comercial 
de 39 de miliarde EUR1a;

_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Extra-
EU_trade_in_agricultural_goods#EU_tra
de_in_agricultural_products:_surplus_of
_.E2.82.AC39_billion

Or. en

Amendamentul 2
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola Danti, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european;

1. invită Comisia să consolideze 
aspectele comerciale ale Strategiei „De la 
fermă la consumator” pentru a asigura 
coerența politicii comerciale a UE cu 
cerințele impuse producătorilor din UE în 
ceea ce privește trasabilitatea, bunăstarea 
animalelor și dezvoltarea durabilă; 
subliniază că politica comercială a UE are 
un rol major de jucat în tranziția către 
sisteme agroalimentare mai sustenabile și 
mai reziliente, în conformitate cu Acordul 
de la Paris, cu Pactul verde european și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD); 
insistă asupra importanței dialogului 
multilateral în atingerea acestor obiective 
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prin stabilirea unui cadru de guvernanță 
solid pentru un comerț echitabil și 
sustenabil și în asigurarea faptului că 
nimeni nu este lăsat în urmă;

Or. en

Amendamentul 3
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, 
Herve Juvin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european;

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, fără a pune în pericol 
competitivitatea producției europene; 
consideră că politica comercială a UE ar 
trebui să fie concepută astfel încât să 
ofere consumatorului cele mai bune 
produse, acordând un rol central 
fermierilor și producătorilor europeni; 
subliniază că politicile interne în 
domeniul comerțului nu ar trebui să 
încurajeze niciodată practicile care 
conduc la o creștere semnificativă a 
importurilor din țări terțe care ar putea 
avea standarde sociale, de mediu și 
sanitare și fitosanitare mai puțin 
ambițioase;

Or. en

Amendamentul 4
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul
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1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european;

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile din punct de vedere al 
mediului, social și economic, în 
conformitate cu Acordul de la Paris și cu 
Pactul verde european; consideră că 
politica comercială este parte integrantă a 
aplicării Strategiei „De la fermă la 
consumator” și că este necesară pentru 
protejarea calității producțiilor europene, 
permițând producătorilor europeni să 
concureze cu oferta de produse 
alimentare la nivel mondial;

Or. it

Amendamentul 5
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european;

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european; 
subliniază implicarea activă a sectorului 
agricol în acțiunile în domeniul climei și 
recunoaște potențialul deplin al 
gardurilor vii, al zonelor împădurite și al 
pajiștilor de a acționa ca absorbanți de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 6
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european;

1. subliniază că politica comercială a 
UE poate juca un rol major în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european; se 
așteaptă ca revizuirea în curs a politicii 
comerciale a UE să acorde prioritate 
maximă alinierii politicii comerciale a UE 
la obiectivele Pactului verde european;

Or. en

Amendamentul 7
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european;

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european; 
consideră că este necesar însă ca această 
tranziție să aibă loc treptat;

Or. it

Amendamentul 8
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european;

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris, cu Rezoluția referitoare la 
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urgența climatică votată de Parlamentul 
European și cu Pactul verde european;

Or. fr

Amendamentul 9
Roman Haider

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european;

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile și că, prin urmare, aceasta 
trebuie să fie, de asemenea, în 
conformitate cu acorduri și convenții 
internaționale, cum ar fi Acordul de la 
Paris;

Or. de

Amendamentul 10
Urmas Paet

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european;

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu obiectivele 
de dezvoltare durabilă, cu Acordul de la 
Paris și cu Pactul verde european;

Or. en

Amendamentul 11
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că politica comercială a 
UE are un rol major de jucat în tranziția 
către sisteme agroalimentare mai 
sustenabile, în conformitate cu Acordul de 
la Paris și cu Pactul verde european;

1. subliniază că un nou model de 
politică comercială a UE are un rol major 
de jucat în tranziția către sisteme 
agroalimentare mai sustenabile, în 
conformitate cu Acordul de la Paris și cu 
Pactul verde european;

Or. en

Amendamentul 12
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. ia act cu îngrijorare de faptul că 
cercetarea continuă să afirme o legătură 
îngrijorătoare între bolile zoonotice, cum 
ar fi COVID-19, și defrișările, schimbările 
climatice și pierderea biodiversității; ia act 
cu îngrijorare, de asemenea, de faptul că 
agricultura orientată spre exportul 
comercial rămâne un factor major de 
apariție a defrișărilor la nivel mondial; 
subliniază importanța măsurilor care 
asigură faptul că cererea este în 
concordanță cu obiectivele în materie de 
sustenabilitate, întrucât UE este un 
importator major de mărfuri asociate 
defrișărilor, precum soia, uleiul de 
palmier, eucaliptul, cauciucul, porumbul, 
carnea de vită, pielea și cacaua;

Or. en

Amendamentul 13
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța sistemelor 
agroalimentare ca componente integrale 
ale conceptului de autonomie strategică 
deschisă, deoarece acestea asigură 
securitatea alimentară, oferă fermierilor 
venituri decente, capacitează populațiile 
din zonele rurale și din cele îndepărtate și 
contribuie la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea, 
precum și la conservarea resurselor 
naturale și a biodiversității; recomandă să 
se reflecte în continuare conceptul de 
autonomie strategică deschisă în politica 
comercială a Uniunii, de exemplu, în ceea 
ce privește producția de proteine vegetale;

Or. en

Amendamentul 14
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că sectorul european al 
agriculturii și al creșterii animalelor 
generează 1 % din emisiile de gaze cu 
efect de seră de la nivel mondial; invită 
Comisia să consolideze politica 
comercială pentru a îmbunătăți 
cooperarea cu țările terțe și să își asume 
angajamente ambițioase similare cu cele 
stabilite în Strategia „De la fermă la 
consumator” pentru a contribui la 
combaterea la nivel mondial a 
schimbărilor climatice și pentru a menține 
competitivitatea agriculturii europene;

Or. es
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Amendamentul 15
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că Strategia „De la 
fermă la consumator” trebuie să respecte 
articolul 2 alineatul (1) litera (b) din 
Acordul de la Paris și, prin urmare, nu 
trebuie să pună în pericol în niciun fel 
fluxurile comerciale și lanțurile de 
aprovizionare care sunt esențiale pentru 
producția de alimente și securitatea 
alimentară mondiale și europene;

Or. nl

Amendamentul 16
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski, Sergio Berlato

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că este necesar să se 
revizuiască integral politica comercială a 
UE, pentru a fi în concordanță cu 
obiectivele ambițioase europene din 
cadrul Strategiei „De la fermă la 
consumator” și al Strategiei privind 
biodiversitatea; subliniază că Strategia 
„De la fermă la consumator” nu va fi 
credibilă dacă politicile comerciale 
privind produsele agricole nu se vor 
modifica în profunzime;

Or. en

Amendamentul 17
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Urmas Paet

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, datorită procesului 
recent de revizuire a politicii comerciale, 
UE va avea în curând o politică 
comercială reînnoită care poate contribui 
în mod pozitiv la Strategia „De la fermă la 
consumator”;

Or. en

Amendamentul 18
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. regretă că strategia nu abordează 
eventualele neconcordanțe dintre 
obiectivele sale și acordurile comerciale 
negociate în prezent de UE; propune 
Comisiei ca, în cadrul viitoarelor 
negocieri comerciale și al celor în 
desfășurare, să ia drept referință 
obiectivele strategiei sale „De la fermă la 
consumator”, pentru a se asigura că este 
garantată bunăstarea oamenilor și a 
mediului natural;

Or. en

Amendamentul 19
Roman Haider

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor; este 
convins, prin urmare, că inclusiv 
importatorii din țări terțe trebuie să țină 
seama de normele de producție aplicabile 
în interiorul UE în domeniul agricol; 
consideră că produsele agricole care nu 
respectă standardele europene nu trebuie 
să intre pe piața internă a UE, în special 
pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile între producătorii din țările 
terțe și fermierii și producătorii noștri 
interni;

Or. de

Amendamentul 20
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola 
Danti, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume și recunoaște reputația 
internațională consacrată a calității și 
standardelor produselor agroalimentare 
ale UE; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini, cu 
ajutorul politicii sale de promovare, 
inclusiv a tuturor produselor agricole din 
UE, dar și al politicii sale privind 
indicațiile geografice, un criteriu de 
referință în materie de standarde pentru 
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sisteme alimentare sustenabile, pe baza 
concurenței echitabile, a principiului 
precauției, a respectării drepturilor omului 
și a standardelor internaționale în 
domeniul muncii, a protecției mediului și a 
bunăstării animalelor, ca modalitate de a 
orienta standardele internaționale către 
obiective europene ambițioase;

Or. en

Amendamentul 21
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor și a 
sustenabilității economice a tuturor 
actorilor din lanțul agroalimentar; invită 
Comisia, în acest scop, să limiteze sau 
chiar să elimine importul de produse 
agroalimentare care nu respectă 
standardele ridicate stabilite de UE pentru 
sectorul agroalimentar european;

Or. it

Amendamentul 22
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor; 
subliniază că o politică de promovare a 
UE care să includă toate produsele 
agroalimentare poate contribui în mod 
activ la stabilirea acestui criteriu de 
referință pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea producției și a 
consumului mondial;

Or. es

Amendamentul 23
Herve Juvin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor; 
subliniază și că Uniunea Europeană 
trebuie să extindă protecția denumirilor 
de origine și a mărcilor teritoriale și să 
impună menționarea țării sau a țărilor de 
origine, în special pentru produsele 
alimentare;

Or. fr
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Amendamentul 24
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor, 
precum și pe baza respectării drepturilor 
lucrătorilor; consideră, de asemenea, că 
protejarea standardelor în aceste domenii 
ar trebui să fie consacrată în dispozițiile 
acordurilor comerciale și nu ar trebui să 
fie considerată un obstacol în calea 
comerțului;

Or. en

Amendamentul 25
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor; 
consideră, în acest sens, că principiile „O 
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singură sănătate” și „Sănătatea în toate 
politicile” ar trebui, de asemenea, să 
constituie o parte integrantă a acordurilor 
comerciale și de investiții susținute, 
conduse și semnate de Uniune;

Or. en

Amendamentul 26
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție, în calitate de 
actor important la nivel mondial, pentru a 
defini un criteriu de referință în materie de 
standarde pentru sisteme alimentare 
sustenabile, pe baza principiului precauției, 
a protecției mediului și a bunăstării 
animalelor; consideră că cooperarea 
multilaterală în acest domeniu ar putea să 
contribuie și mai mult la realizarea 
obiectivelor Strategiei „De la fermă la 
consumator”;

Or. en

Amendamentul 27
Enikő Győri

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
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lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor; invită 
Comisia să realizeze o evaluare ex ante 
amănunțită a impactului pentru a evita 
externalizarea amprentei ecologice către 
țări terțe;

Or. en

Amendamentul 28
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor, 
sprijinind aplicarea deplină a normelor 
privind piața unică, cu controale vamale 
eficiente;

Or. el

Amendamentul 29
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 2. ia act de faptul că piața internă a 
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UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului, a respectării drepturilor omului, 
a combaterii risipei alimentare și a 
bunăstării animalelor;

Or. it

Amendamentul 30
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile și 
pentru o remunerare decentă a 
fermierilor, pe baza principiului precauției, 
a protecției mediului și a bunăstării 
animalelor;

Or. fr

Amendamentul 31
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 2. ia act de faptul că piața internă a 
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UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza respectării drepturilor omului și a 
drepturilor lucrătorilor, a principiului 
precauției, a protecției mediului și a 
bunăstării animalelor;

Or. en

Amendamentul 32
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în ceea ce privește 
urmărirea unor standarde negociate și 
echivalente pentru sisteme alimentare 
sustenabile, pe baza principiului precauției, 
a protecției mediului și a bunăstării 
animalelor;

Or. en

Amendamentul 33
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Herve Juvin, Jean-Lin 
Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 2. ia act de faptul că piața internă a 
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UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului, a respectării drepturilor omului 
și a bunăstării animalelor;

Or. en

Amendamentul 34
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a consumului 
local, a protecției mediului și a bunăstării 
animalelor;

Or. fr

Amendamentul 35
Urmas Paet

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 

2. ia act de faptul că UE este cel mai 
mare importator și exportator de produse 
agroalimentare din lume; este convins că 
UE ar trebui să utilizeze această poziție 
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utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

pentru a defini un criteriu de referință în 
materie de standarde pentru sisteme 
alimentare sustenabile, pe baza principiului 
precauției, a protecției mediului și a 
bunăstării animalelor, în conformitate cu 
normele OMC;

Or. en

Amendamentul 36
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza principiului precauției, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

2. ia act de faptul că piața internă a 
UE este cel mai mare importator și 
exportator de produse agroalimentare din 
lume; este convins că UE ar trebui să 
utilizeze această poziție pentru a defini un 
criteriu de referință în materie de standarde 
pentru sisteme alimentare sustenabile, pe 
baza datelor științifice, a protecției 
mediului și a bunăstării animalelor;

Or. en

Amendamentul 37
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia și statele membre să 
urmărească în continuare o agendă 
proactivă și pozitivă pentru comerțul cu 
produse agroalimentare, asigurând că 
toate produsele alimentare și furajele 
importate în UE respectă pe deplin 
normele și standardele UE și sprijinind 
producătorii primari din țările în curs de 
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dezvoltare care trebuie să răspundă unor 
creșteri frecvente ale cererii, ca rezultat al 
creșterii populației și al expansiunii clasei 
de mijloc, să îndeplinească aceste 
standarde fără întârziere;

Or. nl

Amendamentul 38
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să asigure 
coerența și flexibilitatea, astfel încât 
măsurile și obiectivele stabilite în 
Strategia „De la fermă la consumator” să 
fie adaptate la politicile comune în 
domeniul agriculturii și al pescuitului, la 
politica comercială, la Strategia UE 
privind biodiversitatea pentru 2030, 
precum și la alte politici și strategii 
conexe ale UE;

Or. es

Amendamentul 39
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să asigure 
consecvența și coerența între măsurile 
avute în vedere de Strategia „De la fermă 
la consumator” și politicile comune în 
domeniul agriculturii și pescuitului, 
politica comercială, Strategia UE privind 
biodiversitatea pentru 2030, precum și 
alte politici și strategii relevante ale UE, 
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în conformitate cu principiul unei mai 
bune reglementări;

Or. en

Amendamentul 40
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Roman Haider, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă faptul că noua inițiativă 
propusă nu ia în considerare impactul 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 și insecuritatea alimentară implicită de 
pe piața europeană; subliniază, în acest 
sens, cu profundă îngrijorare că se 
estimează că criza provocată de pandemia 
de COVID-19 va spori numărul 
cetățenilor din UE care nu își vor putea 
permite o masă sănătoasă și nutritivă;

Or. en

Amendamentul 41
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că este extrem de 
important să se încurajeze angajamentul 
multilateral și cooperarea internațională 
a tuturor operatorilor din sectorul 
alimentar din UE și a partenerilor 
comerciali în vederea realizării unei 
tranziții juste eficace către un sistem 
alimentar sustenabil din punct de vedere 
ecologic, social și economic la nivel 
mondial care să permită condiții de 
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concurență echitabile;

Or. en

Amendamentul 42
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că Comisia ar trebui să 
își întemeieze propunerile legislative pe 
evaluări ex ante ale impactului 
fundamentate științific, care să descrie 
metodele de calculare a obiectivelor și 
liniile de bază, precum și perioadele de 
referință pentru fiecare obiectiv în parte, 
după consultarea cu statele membre; 
consideră, în acest sens, că este necesar să 
fie luate în considerare efectele 
cumulative ale propunerilor legislative;

Or. es

Amendamentul 43
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că pandemia de 
COVID-19 a evidențiat necesitatea de a 
scurta lanțul de aprovizionare cu alimente 
al UE și de a-l face mai puțin dependent 
de importurile din țări terțe, sporind astfel 
reziliența UE cu scopul de a răspunde 
nevoilor consumatorilor și de a garanta 
producția alimentară și stocurile;

Or. en
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Amendamentul 44
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că o politică de 
promovare a UE care include toate 
produsele agricole ale UE și diferite 
modele agricole poate contribui în mod 
activ la definirea acestui criteriu de 
referință privind sustenabilitatea 
produselor agricole;

Or. en

Amendamentul 45
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că producția locală este 
și va fi întotdeauna mai sustenabilă decât 
producția alimentară la nivel mondial, 
întrucât satisface nevoile imediate ale 
consumatorilor, reduce risipa de alimente 
și poate avea un impact mai mic asupra 
mediului prin reducerea emisiilor de GES 
provenite din transporturi;

Or. en

Amendamentul 46
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că este esențial să se 
materializeze obiectivul Strategiei „De la 
fermă la consumator” de a plasa 
securitatea și independența alimentară 
europeană în centrul viitoarei politici 
comerciale a UE și al oricărui acord 
comercial bilateral;

Or. en

Amendamentul 47
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică 
esențială a produselor agroalimentare 
europene, extinzând conceptul de calitate 
la aspectele sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să fie o caracteristică esențială a 
produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu, pe lângă reputația lor 
mondială de a fi sigure și sănătoase; 
subliniază, în acest sens, că producția de 
calitate a UE și indicațiile geografice, 
combinate cu o politică ambițioasă de 
promovare a UE, ar trebui să fie 
considerate un avantaj în ceea ce privește 
obiectivul de stimulare a comerțului 
sustenabil;

Or. en

Amendamentul 48
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu; ia act de 
angajamentul fermierilor și al 
crescătorilor de animale europeni de a 
oferi cele mai înalte standarde de 
producție la nivel mondial și subliniază, 
de asemenea, că este necesar ca 
instituțiile europene să le ofere sprijinul 
necesar;

Or. es

Amendamentul 49
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
valorificând în acest scop rolul pe care 
conceptul de calitate a sistemelor de 
producție europene îl are cu privire la 
societate și mediu, garantând 
producătorilor recunoașterea echitabilă a 
muncii lor inclusiv pe piețele străine 
printr-o politică activă de promovare de 
către UE;

Or. it

Amendamentul 50
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină treptat o caracteristică 
esențială a produselor agroalimentare 
europene, extinzând conceptul de calitate 
la aspectele sociale, de mediu și 
economice; consideră că este esențial, în 
acest scop, să se folosească noi tehnologii 
care au la bază tehnici genomice pentru 
selectarea varietăților mai rezistente și, 
prin urmare, mai durabile;

Or. it

Amendamentul 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu; salută, prin urmare, 
obiectivul strategiei ca alegerea 
sănătoasă, ecologică și sustenabilă să 
devină cea mai accesibilă din punct de 
vedere financiar și să fie, de asemenea, 
inclusă în acordurile comerciale;

Or. en

Amendamentul 52
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 3. consideră că producția sustenabilă 
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ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu și asigurând că 
noțiunea de producție sustenabilă 
cuprinde amprenta globală climatică și de 
mediu și consumul de resurse per 
kilogram de produs; 

Or. nl

Amendamentul 53
Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu; invită Comisia să 
plaseze sustenabilitatea ecologică, 
economică și socială în centrul Strategiei 
„De la fermă la consumator”;

Or. en

Amendamentul 54
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu care sunt în 
conformitate cu obiectivele de mediu și cu 
principiul de a nu face rău prevăzut de 
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Pactul verde;

Or. en

Amendamentul 55
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

3. consideră că sustenabilitatea ar 
trebui să devină o caracteristică esențială a 
produselor agroalimentare europene, 
asigurând competitivitatea și un venit 
sustenabil pentru producătorii din UE și 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

Or. en

Amendamentul 56
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu, precum și la 
sustenabilitatea veniturilor fermierilor;

Or. es

Amendamentul 57
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
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Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene și a 
acordurilor comerciale semnate de 
Uniunea Europeană, extinzând conceptul 
de calitate la aspectele sociale și de mediu;

Or. fr

Amendamentul 58
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă, 
inclusiv eliminarea treptată a pesticidelor 
chimice, ar trebui să devină o caracteristică 
esențială a produselor agroalimentare 
europene, extinzând conceptul de calitate 
la aspectele sociale și de mediu;

Or. en

Amendamentul 59
Urmas Paet

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la 
aspectele sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene;

Or. en
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Amendamentul 60
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică 
esențială a produselor agroalimentare 
europene, extinzând conceptul de calitate 
la aspectele sociale și de mediu;

3. consideră că Comisia ar trebui să 
țină seama de faptul că sustenabilitatea 
nu se concentrează numai pe aspectele de 
mediu, ci ar trebui să fie considerată un 
concept global care include, de asemenea, 
aspecte economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 61
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică 
esențială a produselor agroalimentare 
europene, extinzând conceptul de calitate 
la aspectele sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să fie promovată în continuare ca 
o caracteristică esențială a produselor 
agroalimentare europene, extinzând 
conceptul de calitate la aspectele sociale și 
de mediu;

Or. en

Amendamentul 62
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 3. consideră că producția sustenabilă 
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ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

și rezilientă ar trebui să devină o 
caracteristică esențială a produselor 
agroalimentare europene, extinzând 
conceptul de calitate la aspectele sociale și 
de mediu;

Or. en

Amendamentul 63
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
sociale și de mediu;

3. consideră că producția sustenabilă 
ar trebui să devină o caracteristică esențială 
a produselor agroalimentare europene, 
extinzând conceptul de calitate la aspectele 
de mediu;

Or. en

Amendamentul 64
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 3 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) salută angajamentul Comisiei de a 
promova eliminarea treptată la nivel 
mondial a pesticidelor care nu mai sunt 
aprobate în UE și angajamentul său de a 
se asigura că pesticidele periculoase a 
căror utilizare este interzisă în UE nu 
sunt exportate în afara UE; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere 
legislativă în acest sens cât mai curând 
posibil; salută anunțul făcut de Comisie 
cu privire la revizuirea toleranțelor la 
import pentru substanțele care 
îndeplinesc „criteriile de referință” și 
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îndeamnă Comisia să pună în aplicare o 
politică de toleranță zero în privința 
reziduurile acestor substanțe; încurajează 
Comisia să impună, de asemenea, 
aplicarea unor standarde care previn 
contaminarea lucrătorilor și a rezidenților 
în urma utilizării pesticidelor;

Or. en

Amendamentul 65
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că principalul obiectiv al 
Strategiei „De la fermă la consumator” ar 
trebui să fie garantarea accesului 
consumatorilor la alimente sănătoase și 
nutritive la un preț echitabil, precum și 
asigurarea unor salarii decente pentru 
producători; în plus, strategia ar trebui să 
consolideze poziția fermierilor și a 
producătorilor din UE în lanțul global de 
aprovizionare cu alimente; în acest sens, 
strategia ar trebui, de asemenea, să 
stabilească obiective realiste, fezabile și 
corecte, oferind producătorilor 
posibilitatea și timpul necesar pentru a se 
adapta treptat la orice schimbare necesară 
în procesul de producție fără transformări 
bruște și fără discriminarea unui sector în 
sine;

Or. en

Amendamentul 66
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că Strategia „De la 
fermă la consumator” ar trebui ia în 
considerare faptul că îmbunătățirea 
serviciilor de îngrijire medicală în zonele 
rurale reduce exploatările forestiere 
ilegale și conservă carbonul în pădurile 
tropicale; invită Comisia să efectueze o 
evaluare a impactului privind 
accesibilitatea piețelor carbonului la 
intervenții menite să asocieze, în mod 
similar, programele de sănătate din 
mediul rural cu conservarea pădurilor și 
privind modul în care pot fi incluse aceste 
dispoziții în capitolele privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 67
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să promoveze 
accesul la noile tehnologii pentru sectorul 
primar, ca factor fundamental pentru 
stimularea competitivității agriculturii UE 
pe piețele mondiale, precum și pentru 
menținerea unor standarde înalte de 
producție;

Or. es

Amendamentul 68
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. remarcă faptul că pierderea 
competitivității și a capacității de 
producție suferită de întreprinderile 
europene – dacă se confirmă pragurile-
țintă anunțate ale Strategiei „De la fermă 
la consumator” – ar putea să fie atenuată 
numai dacă și ceilalți actori mondiali 
importanți ar adopta un sistem de norme 
de mediu echivalente; reamintește 
Comisiei că în prezent nu există elemente 
care să ne facă să credem că acest lucru 
se poate realiza într-o măsură suficientă;

Or. en

Amendamentul 69
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că este important să se 
mențină specificitățile de producție, 
calitatea și caracterul distinctiv al 
modelului productiv al UE consolidat prin 
practici istorice și culturale; subliniază, în 
acest sens, că este necesar să se ia în 
considerare faptul că numeroase practici 
agricole fac parte din patrimoniul cultural 
național și european și, în plus, sunt 
concepute în funcție de specificitățile 
geografice, regionale și climatice; 
reamintește că aceste practici ar trebui să 
fie prețuite ca părți integrante ale 
patrimoniului european și internațional și 
protejate împotriva oricărei interferențe 
ideologice; consideră, de asemenea, că 
orice evoluție viitoare ar trebui să țină 
seama de particularitățile locale ale 
fiecărui stat membru și de necesitatea de a 
defini obiective proporționale și calibrate 
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în conformitate cu principiul 
subsidiarității;

Or. en

Amendamentul 70
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv în 
cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021;

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv în 
cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021, dar și printr-o 
revizuire ambițioasă a politicii sale 
comerciale, care ar trebui să ia în 
considerare elaborarea unui cadru 
specific pentru produsele agroalimentare, 
în conformitate cu obiectivele în materie 
de sustenabilitate și de securitate 
alimentară ale Strategiei „De la fermă la 
consumator”, care să includă, în special, 
o clauză privind „menținerea nivelului de 
protecție” pentru toate acordurile 
comerciale, care să îmbunătățească 
funcționarea clauzelor de salvgardare, 
care să pună capăt toleranțelor la import 
pentru pesticide și care să elaboreze 
clauze-oglindă, în conformitate cu 
normele OMC;

Or. en

Amendamentul 71
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv în 
cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021;

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv în 
cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021; consideră că UE ar 
trebui să depună eforturi pentru a asigura 
faptul că summitul din 2021 se bazează pe 
vocile micilor fermiere, a producătorilor 
de alimente și a fermelor familiale; 
consideră, de asemenea, că UE ar trebui 
să reconfirme mandatul Comitetului 
pentru securitatea alimentară mondială 
drept cea mai importantă platformă 
politică internațională și 
interguvernamentală incluzivă privind 
securitatea alimentară și nutriția;

Or. en

Amendamentul 72
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv în 
cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021;

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv în 
cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021; invită, de asemenea, 
Comisia, ca în același cadru să autorizeze 
comunitățile să favorizeze producția 
locală de alimente și să rezerve accesul la 
piețele locale și la producătorii locali;

Or. fr

Amendamentul 73
Carles Puigdemont i Casamajó
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv în 
cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021;

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv în 
cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021; invită Comisia să 
promoveze o coordonare mai puternică 
între toate părțile interesate din sectorul 
privat și cel public, inclusiv între 
guvernele locale, pentru a atinge aceste 
obiective;

Or. en

Amendamentul 74
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv în 
cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021;

4. invită Comisia să asigure 
consecvența și coerența între obiectivele 
Strategiei „De la fermă la consumator” și 
politica comercială comună și să 
urmărească aceste obiective prin 
dezvoltarea alianțelor verzi în toate forurile 
relevante, inclusiv în cadrul summitului 
ONU privind sistemele alimentare din 
2021;

Or. en

Amendamentul 75
Massimiliano Salini

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv în 
cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021;

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi, incluzând toate părțile interesate 
relevante din sectorul public și din cel 
privat, în toate forurile relevante, inclusiv 
în cadrul summitului ONU privind 
sistemele alimentare din 2021;

Or. en

Amendamentul 76
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv în 
cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021;

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante bilaterale, 
regionale și multilaterale, inclusiv în 
cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021;

Or. it

Amendamentul 77
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv în 

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” într-un mod realist și 
pragmatic, prin dezvoltarea alianțelor în 
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cadrul summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021;

toate forurile relevante, inclusiv în cadrul 
summitului ONU privind sistemele 
alimentare din 2021;

Or. en

Amendamentul 78
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
verzi în toate forurile relevante, inclusiv 
în cadrul summitului ONU privind 
sistemele alimentare din 2021;

4. invită Comisia să urmărească 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” prin dezvoltarea alianțelor 
adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite;

Or. it

Amendamentul 79
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea, evidențiată 
și de pandemia de COVID-19, de a 
dezvolta o autonomie strategică deschisă a 
UE, cu scopul de a asigura accesul la 
piețe-cheie și la bunuri esențiale, precum 
și de a proteja activele economice; 
reiterează faptul că securitatea alimentară 
trebuie să fie recunoscută ca un aspect 
esențial al autonomiei strategice deschise, 
pentru a asigura funcționarea sistemelor 
de aprovizionare cu alimente în timpul 
crizelor viitoare;
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Or. en

Amendamentul 80
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că Comisia ar trebui să 
își bazeze propunerile legislative pe 
evaluări de impact ex ante fundamentate 
științific, care să descrie metodele de 
calcul al obiectivelor, precum și valorile 
de referință și perioadele de referință 
pentru fiecare obiectiv individual, după 
consultarea împreună cu statele membre; 
ar trebui luate în considerare efectele 
cumulate ale propunerilor legislative;

Or. en

Amendamentul 81
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să consolideze 
mecanismele de control în comerțul cu 
țările terțe atât în țara de origine, cât și la 
frontieră, pentru a proteja sănătatea 
animalelor și a plantelor în agricultura 
europeană și pentru a preveni intrarea 
dăunătorilor și a bolilor din afara UE;

Or. es

Amendamentul 82
Emmanuel Maurel
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia Europeană să pună 
în aplicare o strategie comercială și 
agricolă clară, care să urmărească să 
reducă dependența sectorului european al 
creșterii bovinelor de producția de soia 
transgenică din America de Sud;

Or. fr

Amendamentul 83
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. având în vedere obiectivele 
ambițioase ale Strategiei „De la fermă la 
consumator”, invită Comisia Europeană 
să revizuiască principiile fundamentale 
ale acordului MERCOSUR în ceea ce 
privește agricultura și protecția mediului; 
evidențiază dezechilibrul din capitolele 
privind agricultura și sustenabilitatea și 
subliniază faptul că măsurile de 
salvgardare sunt insuficiente pentru a 
preveni denaturările pieței sau 
degradarea mediului;

Or. en

Amendamentul 84
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază importanța 
transparenței în lanțul de aprovizionare 
cu alimente și a trasabilității tuturor 
proceselor de producție și distribuție; 
constată că instrumentele digitale 
inovatoare și etichetarea obligatorie a 
produselor alimentare au potențialul de a 
crește semnificativ transparența și 
trasabilitatea, îmbunătățind astfel 
încrederea consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 85
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. salută obiectivul ambițios al 
Strategiei „De la fermă la consumator” de 
a asigura capitole privind dezvoltarea 
durabilă ambițioase și pe deplin aplicabile 
în toate acordurile comerciale bilaterale 
ale UE; subliniază importanța de a 
consolida aplicarea capitolelor privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, bunăstarea animalelor, 
pentru a ridica standardele în domeniul 
muncii, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; atrage atenția asupra faptului că 
asigurarea aplicării capitolelor privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă ar putea 
fi îmbunătățită considerabil prin diverse 
metode de asigurare a aplicării, inclusiv 
prin introducerea în ultimă instanță a 
unui mecanism de sancțiuni; solicită ca 
respectivele capitole privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă să includă foi de 
parcurs cu etape care să facă obiectul 
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unor evaluări ex post ale impactului 
asupra dezvoltării durabile și ca 
diminuarea barierelor (ne)tarifare să fie 
condiționată de acestea; se așteaptă ca 
responsabilul cu aplicarea dispozițiilor în 
materie comercială să își joace pe deplin 
rolul de a consolida aplicarea capitolelor 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă, 
în special prin asigurarea unei tratări 
adecvate a plângerilor din partea 
societății civile cu privire la drepturile 
omului, aspectele de mediu și aspectele 
legate de bunăstarea animalelor; 
îndeamnă țările în curs de dezvoltare să 
promoveze securitatea alimentară și 
alinierea la standardele europene în materie 
de sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 86
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include, 
cu sprijinul responsabilului cu aplicarea 
dispozițiilor în materie comercială, 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial, ca modalitate de a garanta 
coerența politicii comerciale a UE cu 
obiectivele de reglementare mai 
ambițioase prezentate în Strategia „De la 
fermă la consumator”, în Strategia UE 
privind biodiversitatea, în PAC și în alte 
politici din domeniul alimentar; 
subliniază că, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru producători, 
dar și un progres autentic în ceea ce 
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privește practicile sustenabile la nivel 
mondial, capitolele privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă ar trebui să includă 
și respectarea unor standarde de 
producție echivalente, cum ar fi cele 
privind bunăstarea animalelor, furajele 
pentru animale, transportul animalelor, 
trasabilitatea, risipa alimentară, rezistența 
la antimicrobiene și utilizarea produselor 
fitosanitare; solicită să se recurgă la 
organisme terțe de audit și certificare care 
să acționeze în toate etapele de fabricare a 
produselor importate, să se declare aceste 
certificări obligatorii pentru importatori și 
să fie elaborate pe baza unui cadru de 
referință al UE întemeiat pe obiectivele 
Strategiei „De la fermă la consumator”; 
îndeamnă țările în curs de dezvoltare să 
promoveze securitatea alimentară și 
alinierea la standardele europene în materie 
de sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 87
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor la nivel mondial; 
îndeamnă țările în curs de dezvoltare să 
promoveze securitatea alimentară și 
alinierea la standardele europene pentru 
producția sustenabilă și respectarea 
drepturilor omului; își exprimă, în acest 
sens, profunda îngrijorare că Strategia 
„De la fermă la consumator” ar putea să 
genereze un nivel mai ridicat de 
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insecuritate alimentară în întreaga lume, 
prin reducerea producției europene și 
mondiale, astfel cum se indică în raportul 
publicat în 2020 de Departamentul pentru 
Agricultură al Statelor Unite; subliniază 
că s-a demonstrat că producția ecologică 
singură nu poate să răspundă nevoilor și 
să furnizeze alimentele necesare pentru a 
hrăni populația mondială;

Or. en

Amendamentul 88
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate; 
solicită ca, în conformitate cu obiectivele 
menționate în prezentul aviz, niciun acord 
de liber schimb nou să nu aibă un impact 
negativ asupra biodiversității, să nu 
încurajeze în mod indirect utilizarea 
monoculturilor și să nu permită 
dumpingul agricol din cauza lipsei 
reciprocității standardelor privind 
produsele importate în Europa;

Or. fr

Amendamentul 89
Carles Puigdemont i Casamajó
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate; 
consideră că capitolele privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă sunt, împreună cu 
sistemul generalizat de preferințe (SGP), 
cele mai bune modalități actuale de a 
asigura conformitatea de către țările terțe 
cu care Uniunea a semnat acorduri 
comerciale privind drepturile omului, 
standardele de mediu și de muncă, care 
influențează sectorul agroalimentar al 
acestor țări terțe;

Or. en

Amendamentul 90
Roman Haider

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor la care a contribuit UE la 
nivel mondial; consideră, prin urmare, că 
respectarea standardelor UE pentru 
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alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

producția de produse agricole ar trebui să 
fie o „condiție sine qua non” pentru toate 
acordurile comerciale care se vor încheia 
în viitor; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

Or. de

Amendamentul 91
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale, care includ 
mecanisme de soluționare a litigiilor 
bazate pe sancțiuni, pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă, a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial și a ridica standardele de muncă, 
în conformitate cu cele opt convenții 
principale ale OIM; solicită să se acorde 
un sprijin specific țărilor în curs de 
dezvoltare pentru a promova securitatea 
alimentară și a asigura asistență privind 
alinierea la standardele europene pentru 
sisteme agroalimentare sustenabile;

Or. en

Amendamentul 92
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole ambițioase și cu caracter 
obligatoriu privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă în acordurile comerciale pentru a 
promova biodiversitatea, a favoriza o 
producție agroalimentară mai sustenabilă și 
a pune capăt defrișărilor provocate de UE 
la nivel mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate și de 
respectare a drepturilor omului; 
subliniază că este important să se recurgă 
la un sistem de sancțiuni eficient dacă 
aceste standarde nu sunt respectate;

Or. it

Amendamentul 93
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial și a aborda în mod eficace 
denaturările pieței, astfel încât sectorul 
agroalimentar să nu se confrunte cu un 
dezavantaj concurențial; îndeamnă țările 
în curs de dezvoltare să promoveze 
securitatea alimentară și alinierea la 
standardele europene în materie de 
sustenabilitate;

Or. en
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Amendamentul 94
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate; 
solicită implicarea într-un dialog 
constructiv cu guverne și părți interesate 
la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 95
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să încerce să promoveze 
securitatea alimentară, să se alinieze la 
standardele europene în materie de 
sustenabilitate și să încurajeze 
întreprinderile;
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Or. el

Amendamentul 96
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la 
nivel mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea și a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă; îndeamnă 
țările în curs de dezvoltare să promoveze 
securitatea alimentară și alinierea la 
standardele europene în materie de 
sustenabilitate;

Or. it

Amendamentul 97
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă în acordurile comerciale pentru a 
promova biodiversitatea, a favoriza o 
producție agroalimentară mai sustenabilă și 
a pune capăt defrișărilor provocate de UE 
la nivel mondial; îndeamnă Comisia să 
ofere sprijin țărilor în curs de dezvoltare 
pentru a promova securitatea alimentară și 
alinierea la standardele europene în materie 
de sustenabilitate;

Or. en
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Amendamentul 98
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova o 
abordare globală a climei și 
biodiversității, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor la nivel mondial; 
îndeamnă țările în curs de dezvoltare să 
promoveze securitatea alimentară și 
alinierea la standardele europene în materie 
de sustenabilitate;

Or. nl

Amendamentul 99
Enikő Győri

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor la nivel mondial; 
îndeamnă țările în curs de dezvoltare să 
promoveze securitatea alimentară și 
alinierea la standardele europene în materie 
de sustenabilitate;

Or. en
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Amendamentul 100
Urmas Paet

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor provocate de UE la nivel 
mondial; îndeamnă țările în curs de 
dezvoltare să promoveze securitatea 
alimentară și alinierea la standardele 
europene în materie de sustenabilitate;

5. subliniază importanța de a include 
capitole cu caracter obligatoriu privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă în 
acordurile comerciale pentru a promova 
biodiversitatea, a favoriza o producție 
agroalimentară mai sustenabilă și a pune 
capăt defrișărilor la nivel mondial; 
îndeamnă țările în curs de dezvoltare să 
promoveze securitatea alimentară și 
alinierea la cerințele UE referitoare la 
produsele alimentare importate;

Or. en

Amendamentul 101
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 5 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) observă că capitolele privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă nu 
abordează potențialele efecte negative ale 
acordurilor comerciale asupra schimbării 
destinației terenurilor, defrișărilor sau 
schimbărilor climatice; consideră că 
standardele europene și internaționale 
privind mediul, siguranța, bunăstarea 
animalelor și aspectele sociale ar trebui să 
se aplice în mod cuprinzător în toate 
capitolele acordurilor comerciale, pentru 
a împiedica subminarea acestor standarde 
de orice altă dispoziție comercială;

Or. en
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Amendamentul 102
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că standardele 
europene de producție trebuie respectate 
în cadrul schimburilor comerciale și al 
importului de produse agroalimentare din 
țările terțe; evidențiază că produsele 
agroalimentare care nu sunt conforme cu 
standardele europene principale în ceea 
ce privește protecția mediului, a sănătății 
și bunăstării animalelor nu trebuie 
admise pe piața internă;
consideră că Comisia trebuie să 
stabilească reguli de conformitate, clare și 
comune, pentru importatori și, în cazul 
nerespectării lor, să prevadă taxe de 
import;

Or. it

Amendamentul 103
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. este convins de faptul că, pentru a 
atinge obiectivele de dezvoltare durabilă, 
pentru a promova buna guvernanță, 
pentru a spori trasabilitatea și 
răspunderea în lanțurile de aprovizionare 
mondiale, este nevoie de o legislație 
privind obligația de diligență orizontală la 
nivelul UE de-a lungul lanțului de 
aprovizionare pentru întreprinderile din 
UE și din străinătate care își desfășoară 
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activitatea pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 104
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă absența unei evaluări 
eficace a impactului pentru Strategia 
privind biodiversitatea și Strategia „De la 
fermă la consumator” și reamintește că 
este necesar să se prezinte propuneri 
legislative numai în urma unei evaluări a 
efectelor generale ale strategiilor din 
punct de vedere social, economic și al 
mediului;

Or. en

Amendamentul 105
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că trebuie respectate 
standardele europene în materie de 
producție atunci când vine vorba despre 
comerțul cu țările terțe și importurile din 
aceste țări; consideră că, pentru a se 
menține condiții de concurență echitabile, 
nu ar trebui să fie permis accesul pe 
piețele din Uniune al produselor 
alimentare importate care nu respectă 
standardele de mediu relevante ale UE;

Or. en
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Amendamentul 106
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că este importantă 
trasabilitatea întregului proces de 
producție pentru a putea oferi 
consumatorilor informații detaliate 
privind originea produsului agricol 
printr-un sistem eficient de etichetare 
sustenabilă și utilizând noile sisteme de 
digitalizare, inclusiv recurgând la 
instrumente precum tehnologia 
blockchain pentru certificarea 
trasabilității;
consideră că este esențial, în acest scop, 
să se asigure de către Comisie 
uniformitatea controalelor vamale privind 
produsele alimentare în toate punctele de 
intrare pe teritoriul Uniunii;

Or. it

Amendamentul 107
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită o mai bună trasabilitate a 
ingredientelor și a produselor în cadrul 
întregului lanț alimentar, ceea ce ar 
contribui la combaterea fraudei și ar 
preveni riscul ca produsele contaminate 
să ajungă la consumatori; solicită să se 
acorde o atenție sporită controalelor 
asupra bunurilor importate din țările terțe 
și a conformității acestora cu standardele 
UE privind siguranța alimentelor și a 
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hranei pentru animale;

Or. en

Amendamentul 108
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că accesul la 
tehnologiile noi și inovatoare este un 
factor esențial în menținerea 
competitivității agriculturii europene pe 
piața globală și a securității alimentare la 
nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 109
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. ia act de obiectivul ambițios al 
Strategiei „De la fermă la consumator”, 
potrivit căruia produsele importate trebuie 
să respecte în continuare reglementările și 
standardele relevante ale UE; constată că, 
în prezent, normele UE nu se aplică 
tuturor bunurilor importate; solicită 
Comisiei să crească nivelul de ambiție, 
prin asigurarea faptului că produsele 
importate în UE respectă pe deplin 
reglementările și standardele relevante ale 
UE, în special în domeniul bunăstării 
animalelor, al utilizării pesticidelor și al 
combaterii rezistenței la antimicrobiene; 
subliniază că este important să se ofere 
asistență pentru dezvoltare și sprijin 
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pentru producătorii primari din țările în 
curs de dezvoltare astfel încât aceștia să 
îndeplinească standardele respective 
atunci când realizează exporturi în 
Europa; solicită dezvoltarea unei metode 
de monitorizare care să asigure 
conformitatea;

Or. en

Amendamentul 110
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază că este important să se 
acorde un sprijin eficace micilor fermieri 
pentru a putea face posibilă respectarea 
deplină a standardelor de sustenabilitate 
ținând cont de impactul posibil al acestor 
standarde asupra pierderilor și risipei 
alimentare și pentru facilitarea accesului 
pe piețele străine;

Or. it

Amendamentul 111
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. reamintește solicitările sale 
adresate Comisiei cu privire la cadrul 
juridic al UE pentru stoparea și 
inversarea defrișărilor provocate de UE la 
nivel mondial, în special apelul său de a 
elabora o legislație solidă cu privire la 
produsele care pun în pericol pădurile, și 
anume soia, uleiul de palmier, cauciucul, 
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porumbul, carnea de vită, pielea și 
cacaua; solicită ca Strategia „De la fermă 
la consumator” să asigure faptul că 
niciun produs introdus pe piața UE nu 
este rezultatul unor defrișări și nu încalcă 
drepturile omului; insistă ca Comisia să 
nu negocieze niciun acord comercial care 
conduce la defrișări; subliniază rolul 
important al UE în sprijinirea politicilor 
care promovează gestionarea pădurilor 
bazată pe comunitate și accesul echitabil 
al micilor proprietari de păduri pe piețele 
locale, regionale și globale;

Or. en

Amendamentul 112
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. subliniază, de asemenea, 
importanța sectorului agroalimentar și a 
indicațiilor geografice (IG) în cadrul 
acordurilor comerciale care au nevoie de 
un proces de reformă necesar în lumina 
criteriilor de sustenabilitate prevăzute de 
Strategia „De la fermă la consumator” 
dar care, în același timp, sunt protejate și 
sprijinite pe piețele străine;

Or. it

Amendamentul 113
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. solicită Comisiei să introducă în 
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acordurile comerciale actuale și în cele în 
faza de negociere capitolul privind 
sustenabilitatea sistemelor alimentare, 
astfel încât să se inițieze și să stabilească 
un sistem alimentar rezilient și sustenabil 
cu toți partenerii săi comerciali;

Or. it

Amendamentul 114
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, 
și ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

6. în absența unei convergențe 
globale a standardelor, subliniază riscul ca 
sectorul agroalimentar al UE să fie 
dezavantajat din punct de vedere 
concurențial, subminând reziliența 
economică și socială a producătorilor din 
UE, precum și capacitatea acestora de a 
atinge performanțe de mediu și de a 
întreprinde acțiuni în domeniul climei, 
crescând importurile pe piața unică de 
produse agroalimentare care diferă 
semnificativ de standardele și condițiile de 
producție ale UE, importând produse 
agroalimentare ieftine care implică 
adesea costuri sociale și de mediu în țările 
terțe, și ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte cât mai curând posibil 
o evaluare ex ante cuprinzătoare a 
impactului obiectivelor avute în vedere în 
strategie, prin consultare cu toți actorii 
din lanțul agroalimentar, cu autoritățile 
publice de la toate nivelurile de 
guvernanță, cu partenerii sociali, cu 
ONG-urile, cu societatea civilă, cu actorii 
privați și cu orice alte părți interesate 
implicate, precum și măsuri proporționale 
pentru a menține competitivitatea 
sectorului agroalimentar al UE și pentru a 
asigura reciprocitatea standardelor, 
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inclusiv a standardelor de producție;

Or. en

Amendamentul 115
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle, Herve Juvin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să efectueze de îndată și să 
prezinte o evaluare cuprinzătoare neutră a 
impactului obiectivelor avute în vedere în 
strategie, precum și măsuri proporționale 
pentru a menține competitivitatea 
sectorului agroalimentar al UE și pentru a 
asigura reciprocitatea standardelor; 
reamintește că acordurile de liber schimb 
ar trebui să se bazeze pe o abordare 
coordonată, promovând o mai mare 
coerență între supravegherea 
schimburilor comerciale, supravegherea 
vamală și supravegherea pieței; 
îndeamnă, de asemenea, Comisia să 
stabilească o agendă mai ambițioasă cu 
privire la frauda din sectorul alimentar și 
contrafacerea produselor alimentare în 
acordurile de liber schimb;

Or. en

Amendamentul 116
Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor; consideră că Strategia „De 
la fermă la consumator” ar trebui să 
adopte o abordare cuprinzătoare a 
lanțului agroalimentar bazată pe o 
analiză a impactului științifică, 
independentă și solidă și că abordarea 
strategiei ar trebui să evite schimbările 
bruște care nu ar face altceva decât să 
submineze sectoare întregi ale 
economiilor naționale;

Or. en

Amendamentul 117
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
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UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor prin controale consolidate la 
frontieră, precum și prin dezvoltarea 
mijloacelor necesare pentru un control 
efectiv al standardelor și al condițiilor de 
producție în zonele care fac obiectul unor 
acorduri de liber schimb;

Or. fr

Amendamentul 118
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

6. subliniază că, întrucât fermierii 
europeni aplică unele dintre cele mai 
înalte standarde de mediu la nivel 
mondial, există riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare obiectivă și 
cuprinzătoare a impactului, în cooperare, 
consultare și colaborare cu statele 
membre, înaintea obiectivelor avute în 
vedere în strategie, precum și măsuri 
proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

Or. en

Amendamentul 119
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor; îndeamnă Comisia să ajute 
țările terțe cu care Uniunea a semnat 
acorduri comerciale să promoveze 
diversitatea pieței și să combată 
concentrarea pieței în sectorul 
agroalimentar;

Or. en

Amendamentul 120
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare și cumulativă a impactului 
obiectivelor avute în vedere în strategie, 
precum și măsuri proporționale, calendare 
adecvate pentru mecanismele de adaptare 
și compensare pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE, în special prin asigurarea 
reciprocității standardelor pentru toate 
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produsele agroalimentare și forestiere 
importate în UE;

Or. en

Amendamentul 121
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar 
al UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

6. ia act de riscul potențial ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor; 
reamintește că evaluările impactului sunt 
o parte integrantă a procesului de 
reglementare al UE și că efectele 
economice trebuie să fie luate în 
considerare;

Or. en

Amendamentul 122
Enikő Győri

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare ex ante 
amănunțită a impactului și evaluări 
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avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar 
al UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

periodice de monitorizare a obiectivelor 
avute în vedere în strategie, astfel încât 
Strategia „De la fermă la consumator” să 
nu aducă atingere competitivității 
fermierilor din UE pe piețele globale și 
nici să nu conducă la un efect de 
evicțiune (crowding-out effect) a 
produselor agroalimentare din UE prin 
importuri mai ieftine pe piața internă a 
UE;

Or. en

Amendamentul 123
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, ca 
acest lucru să ducă la creșterea costurilor 
pentru consumatori și ca modelul de 
producție a zece milioane de ferme 
europene să fie compromis; invită Comisia 
să prezinte o evaluare cuprinzătoare a 
impactului obiectivelor avute în vedere în 
strategie, precum și măsuri proporționale 
pentru a menține competitivitatea 
sectorului agroalimentar al UE și pentru a 
asigura reciprocitatea standardelor;

Or. es

Amendamentul 124
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să adopte o abordare bazată pe 
date științifice și să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului global al 
obiectivelor avute în vedere în strategie și 
al fiecărei propuneri legislative, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

Or. en

Amendamentul 125
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat 
din punct de vedere concurențial, în 
absența unei convergențe globale a 
standardelor, și ca acest lucru să ducă la 
creșterea costurilor pentru consumatori; 
invită Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

6. consideră că absența unei 
convergențe globale a standardelor și 
impactul pe care aceasta îl poate avea 
asupra competitivității sectorului 
agroalimentar al UE și asupra costurilor 
pentru consumatori trebuie să fie analizate 
în continuare; invită Comisia să prezinte o 
evaluare cuprinzătoare a impactului, care 
ar putea examina obiectivele avute în 
vedere în strategie și, de asemenea, ar 
putea analiza posibile măsuri 
proporționale care ar putea menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și modul în care pot fi armonizate 
standardele cu țările terțe;

Or. en
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Amendamentul 126
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor, egalitatea condițiilor și 
eficiența controalelor;

Or. it

Amendamentul 127
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază riscul ca sectorul 
agroalimentar al UE să fie dezavantajat din 
punct de vedere concurențial, în absența 
unei convergențe globale a standardelor, și 
ca acest lucru să ducă la creșterea 
costurilor pentru consumatori; invită 
Comisia să prezinte o evaluare 
cuprinzătoare a impactului obiectivelor 
avute în vedere în strategie, precum și 
măsuri proporționale pentru a menține 
competitivitatea sectorului agroalimentar al 
UE și pentru a asigura reciprocitatea 
standardelor;

6. subliniază că sectorul agroalimentar 
al UE este dezavantajat din punct de vedere 
concurențial, în absența unei convergențe 
globale a standardelor, și că acest lucru 
duce la creșterea costurilor pentru 
consumatori; invită Comisia să prezinte o 
evaluare cuprinzătoare a impactului 
obiectivelor avute în vedere în strategie, 
precum și măsuri proporționale pentru a 
menține competitivitatea sectorului 
agroalimentar al UE și pentru a asigura 
reciprocitatea standardelor;
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Or. fr

Amendamentul 128
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că acordurile 
comerciale trebuie să asigure participarea 
activă a părților implicate la promovarea 
principiilor dezvoltării durabile; consideră 
că aceste acorduri trebuie să asigure și 
faptul că normele internaționale sunt 
conforme cu ambițiile UE în materie de 
mediu și climă; subliniază, în plus, că, 
pentru a asigura tranziția globală către 
sisteme alimentare sustenabile, aceste 
acorduri trebuie să prevadă caracterul 
obligatoriu al respectării Acordului de la 
Paris privind schimbările climatice;

Or. es

Amendamentul 129
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că Strategia „De la fermă 
la consumator” va stabili diferite 
constrângeri pentru producători, care ar 
trebui să fie compensate prin furnizarea 
de instrumente alternative; invită, în acest 
sens, Comisia să sprijine activitățile de 
cercetare, dezvoltare și inovare legate de 
sectorul agroalimentar, pentru a oferi 
soluții realiste, adecvate și bazate pe date 
științifice, care să poată asigura 
instrumentele necesare (precum NBT) și 
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care să conducă la noi practici fezabile 
pentru a obține o producție agricolă mai 
sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 130
Carles Puigdemont i Casamajó

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să efectueze o 
evaluare a impactului în ceea ce privește 
posibila adoptare a unor acte legislative 
ale UE privind instituirea unui mecanism 
de ajustare la frontieră în funcție de 
carbon (CBAM) pentru sectoarele ETS și 
pentru produsele alimentare importate în 
Uniune din țările terțe cu standarde mai 
scăzute privind emisiile de GES în 
sectorul agricol, cu standarde mai scăzute 
privind politicile lor în domeniul 
defrișărilor sau cu amprente de carbon 
mai ridicate pe kilogram, precum și 
pentru produse precum carnea, lactatele 
și furajele;

Or. en

Amendamentul 131
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. semnalează diferențele tehnologice 
tot mai accentuate dintre Uniunea 
Europeană și principalii săi concurenți 
comerciali în domenii precum 
biotehnologia, editarea de gene și noile 
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tehnici de ameliorare a plantelor și a 
animalelor, ca urmare a restricțiilor 
normative din Uniune; solicită Comisiei 
să garanteze condiții de concurență 
tehnologică echitabile, care să le permită 
întreprinderilor europene să concureze în 
condiții egale pe piețele internaționale;

Or. es

Amendamentul 132
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că, în contextul unei 
agriculturi mondiale care se confruntă cu 
schimbările climatice, cu creșterea 
volatilității prețurilor, cu perturbarea 
lanțurilor de producție globalizate și cu 
creșterea frecvenței potențialelor 
pandemii, Uniunea Europeană trebuie să 
ia în considerare o securitate sporită a 
suveranității sale alimentare, bazată în 
special pe consumul local, cât mai mult 
posibil, și pe constituirea de stocuri 
strategice;

Or. fr

Amendamentul 133
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia act cu deosebită îngrijorare, în 
această privință, de constatările celei mai 
recente evaluări științifice a efectelor 
cumulate ale Strategiei „De la fermă la 



AM\1226158RO.docx 73/87 PE680.937v01-00

RO

consumator” și ale Strategiei privind 
biodiversitatea de către Serviciul de 
cercetare economică al Departamentului 
pentru Agricultură al Statelor Unite ale 
Americii1a;
_________________
1a Beckman, Jayson, Maros Ivanic, 
Jeremy L. Jelliffe, Felix G. Baquedano și 
Sara G. Scott. noiembrie 2020. 
Consecințele economice și asupra 
securității alimentare ale reducerii 
factorilor de producție în agricultură în 
temeiul Strategiei Uniunii Europene „De 
la fermă la consumator” și al Strategiei 
privind biodiversitatea din cadrul Pactului 
verde, EB-30, Serviciul de cercetare 
economică, Departamentul pentru 
Agricultură al Statelor Unite ale Americii.

Or. nl

Amendamentul 134
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia să consolideze 
controalele vamale pentru a preveni 
fraudele din sectorul alimentar, pentru a 
spori protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală, în special a indicațiilor 
geografice, și pentru a evita posibila 
pătrundere a dăunătorilor plantelor și 
animalelor în UE, asigurând astfel cel 
mai ridicat nivel de protecție sanitară și 
fitosanitară;

Or. en

Amendamentul 135
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Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită consolidarea controalelor 
în porturile europene de frontieră pentru 
a preveni pătrunderea unor noi dăunători 
și boli ale plantelor și animalelor; 
subliniază că sunt necesare un control și 
o responsabilitate mai mare în ceea ce 
privește drepturile vamale și taxele de 
import aferente produselor agricole 
provenite din Maroc;

Or. en

Amendamentul 136
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că numărul mare de 
bariere netarifare, divergențele în ceea ce 
privește nivelul și calitatea controalelor și 
diferențele în ceea ce privește procedurile 
vamale și politicile de aplicare a 
sancțiunilor la punctele de intrare ale UE 
în uniunea vamală conduc adesea la 
denaturarea fluxurilor comerciale;

Or. en

Amendamentul 137
Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)



AM\1226158RO.docx 75/87 PE680.937v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să elaboreze 
strategia ținând seama de faptul că 
fiecare sector are metode de producție 
diferite, care sunt mai mult sau mai puțin 
sustenabile; invită Comisia să evidențieze 
faptul că o dietă echilibrată ar trebui să 
includă toate categoriile de alimente;

Or. en

Amendamentul 138
Herve Juvin

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. propune să se inițieze un proces 
protecționist cu efecte imediate în fața 
dezavantajului concurențial suportat de 
Uniunea Europeană, mai degrabă decât 
să se recurgă, în mod ineficient, la o 
uniformizare a standardelor la nivel 
mondial;

Or. fr

Amendamentul 139
Annie Schreijer-Pierik

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită Comisiei și statelor 
membre să efectueze o evaluare ex-ante 
științifică independentă specifică a 
impactului riscurilor pentru fluxurile 
comerciale internaționale și europene, 
emisii (climatice), biodiversitate, 
nivelurile de producție, prețurile 
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alimentelor, viabilitatea rurală și 
securitatea alimentară și securitatea 
aprovizionării cu alimente la nivel 
regional cauzat de efectele posibilei 
relocări și de transferul producției 
agricole către țări terțe (și către alte 
regiuni și state membre ale Uniunii) ca 
urmare a implementării măsurilor și 
obiectivelor acestei strategii;

Or. nl

Amendamentul 140
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că este important să se 
asigure accesul la inovații tehnologice și 
științifice, inclusiv la biotehnologii 
sustenabile capabile să stimuleze 
diversitatea resurselor genetice și a 
sistemelor de producție alimentară, 
acordând o atenție deosebită raselor și 
soiurilor locale; subliniază că stabilirea 
unor relații solide cu partenerii comerciali 
în privința cercetării și dezvoltării acestor 
inovații ar putea fi un factor-cheie în 
promovarea unei producții 
agroalimentare mai sustenabile, protejând 
în același timp productivitatea agricolă;

Or. en

Amendamentul 141
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reamintește că agricultura și 
pescuitul sunt sectoare vitale pentru 
dezvoltarea activităților economice 
sustenabile în regiunile ultraperiferice și 
evidențiază contribuția și valoarea 
adăugată a acestor sectoare, care 
contribuie la garantarea securității 
alimentare și care răspund cererii 
populației oferind produse de calitate; 
subliniază că realitățile din regiunile 
respective trebuie să fie incluse în 
viziunea strategică pe termen lung a 
Strategiei „De la fermă la consumator”;

Or. es

Amendamentul 142
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia să dezvolte un 
sistem obligatoriu de etichetare, în UE, a 
țării de origine, pentru a spori 
transparența și a îmbunătăți gradul de 
sensibilizare a consumatorilor; subliniază 
că este nevoie de un sistem eficace care să 
fie partajat de întregul lanț 
agroalimentar, pentru a asigura condiții 
de concurență echitabile în Europa; 
subliniază că trebuie să se acorde o 
atenție specială noilor instrumente de 
inovare tehnologică și digitală care pot 
contribui la trasabilitatea lanțului de 
aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 143
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Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. dorește ca responsabilul cu 
aplicarea legislației comerciale, numit 
recent de Comisia Europeană, să 
întocmească lista cu încălcările 
acordurilor comerciale de către partenerii 
noștri din sectorul agricol, astfel încât 
Comisia Europeană să adopte sancțiunile 
necesare care să permită aplicarea 
corectă a acordurilor menționate, 
reciprocitatea standardelor, protecția 
fermierilor noștri și sănătatea 
consumatorilor europeni;

Or. fr

Amendamentul 144
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că o abordare 
coordonată și armonizată pentru 
practicile de concurență neloială și 
necesitatea unor standarde alimentare 
echivalente, cu respectarea principiului 
precauției, este deosebit de importantă în 
vederea asigurării atât a unui flux 
neîntrerupt al aprovizionării cu produse 
alimentare în toate statele membre, cât și 
a unor controale vamale și de securitate 
eficace și eficiente;

Or. en

Amendamentul 145
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Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. insistă ca Comisia să se asigure că 
controalele vamale din întreaga UE 
respectă aceleași standarde, prin 
intermediul unui mecanism de control 
vamal unificat direct, în coordonare cu 
statele membre și cu respectarea deplină a 
principiului subsidiarității, respectând 
astfel un standard ridicat al controalelor 
de securitate care pot detecta și preveni 
riscurile sanitare, fitosanitare și biologice 
din importurile din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 146
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. solicită un control vamal 
consolidat și o trasabilitate mai riguroasă 
pentru produsele obținute din agricultura 
ecologică din afara Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 147
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. solicită ca constrângerile 
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structurale agronomice și comerciale cu 
care se confruntă regiunile ultraperiferice 
menționate la articolul 349 din TFUE să 
fie luate în considerare în mod sistematic 
pe parcursul punerii în aplicare a 
Strategiei „De la fermă la consumator” și 
în propunerile sale legislative ulterioare, 
pentru a le permite acestora să concureze 
în condiții echitabile și pentru a asigura 
disponibilitatea unor soluții alternative 
viabile pentru sectoarele agroalimentare 
din aceste regiuni, în cazul în care 
mijloacele de producție și fluxurile 
comerciale ale acestora sunt 
restricționate;

Or. en

Amendamentul 148
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută noua inițiativă propusă în 
cadrul OMC privind clima și comerțul și 
îndeamnă Comisia să dezvolte în 
continuare o politică comercială 
sustenabilă, ambițioasă și compatibilă cu 
normele OMC.

7. salută noua inițiativă propusă în 
cadrul OMC privind mediul și comerțul; 
invită Comisia să utilizeze acest cadru 
pentru a crește importanța dezvoltării 
unor sisteme agroalimentare sustenabile 
cuprinzătoare, bazate pe standarde 
comune și ambițioase de producție; 
îndeamnă Comisia să dezvolte în 
continuare o politică comercială 
sustenabilă, ambițioasă și compatibilă cu 
normele OMC și solicită să se adopte 
acțiuni în direcția unei diplomații 
agroalimentare, astfel încât produsele 
agroalimentare să nu mai fie variabila de 
ajustare sau victimele colaterale ale 
conflictelor comerciale, ceea ce ar facilita 
evitarea unor situații precum litigiul 
dintre Airbus și Boeing.

Or. en
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Amendamentul 149
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută noua inițiativă propusă în 
cadrul OMC privind clima și comerțul și 
îndeamnă Comisia să dezvolte în 
continuare o politică comercială 
sustenabilă, ambițioasă și compatibilă cu 
normele OMC.

7. salută noua inițiativă propusă în 
cadrul OMC privind clima și comerțul și 
îndeamnă Comisia să dezvolte în 
continuare o politică comercială 
sustenabilă, ambițioasă și compatibilă cu 
normele OMC. consideră că unele dintre 
normele actuale ale OMC reprezintă un 
obstacol în calea stimulării tranziției 
ecologice; subliniază că concurența 
neloială din partea țărilor terțe cu 
standarde sociale și de mediu mai scăzute 
este un obstacol major în calea acceptării 
de către fermieri a noilor măsuri 
ecologice; invită Comisia să se implice 
proactiv în reformarea normelor OMC cu 
scopul de a asigura coerența politicii 
comerciale cu obiectivele de dezvoltare 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 150
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută noua inițiativă propusă în 
cadrul OMC privind clima și comerțul și 
îndeamnă Comisia să dezvolte în 
continuare o politică comercială 
sustenabilă, ambițioasă și compatibilă cu 
normele OMC.

7. salută noua inițiativă propusă în 
cadrul OMC privind clima și comerțul și 
îndeamnă Comisia să dezvolte în 
continuare o politică comercială 
sustenabilă, ambițioasă și compatibilă cu 
normele OMC; speră ca Uniunea 
Europeană să ia inițiativa de a continua 
negocierile în cadrul OMC privind 
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stocurile necesare pentru a asigura 
securitatea alimentară;

Or. fr

Amendamentul 151
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. sprijină cooperarea internațională 
în materie de cercetare și inovare în 
domeniul alimentar în aspecte importante, 
cum ar fi adaptarea la schimbările 
climatice și atenuarea efectelor acestora, 
agroecologia, gestionarea sustenabilă a 
spațiilor naturale și guvernanța funciară, 
reziliența, lanțurile valorice incluzive și 
echitabile și prevenirea crizelor 
alimentare și răspunsul la acestea; 
subliniază, în special, că este necesar să 
se intensifice activitățile de cercetare și 
transferurile de cunoștințe privind 
practicile agroecologice și să se sporească 
numărul piețelor teritoriale pentru 
produsele agroecologice în paralel cu 
stabilirea unor politici publice care 
sprijină tranziția agroecologică; 
recomandă ca cooperarea să se 
concentreze, de asemenea, pe micii 
fermieri și pe producătorii de alimente la 
scară mică, întrucât aceștia vor beneficia 
cel mai mult de pe urma acestei 
cooperări;

Or. en

Amendamentul 152
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. apără dreptul consumatorilor 
europeni de a dispune de mai multe 
informații cu privire la originea și la 
tratamentul aplicat produselor 
agroalimentare pe care le consumă; 
consideră, de asemenea, că îmbunătățirea 
informării consumatorilor și trasabilitatea 
vor pune în valoare eforturile pe care le 
depun sectoarele în cauză pentru a se 
conforma cerințelor noii reforme a 
politicii agricole comune și ale Strategiei 
„De la fermă la consumator” în materie 
de mediu și de siguranță alimentară; 
subliniază că este important să crească 
valoarea adăugată a producțiilor 
europene în comparație cu importurile 
din țări terțe;

Or. es

Amendamentul 153
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că sistemul european de 
alertă rapidă RASFF a înregistrat în 2020 
un număr record de cazuri legate de 
importul de produse agroalimentare care 
depășeau limita maximă admisă de 
reziduuri sau care au fost tratate cu 
substanțe active interzise în UE; solicită 
Comisiei să mărească frecvența 
controalelor și pragurile minime de 
inspecție pentru a asigura respectarea 
deplină a reglementărilor europene.

Or. es
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Amendamentul 154
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. ia act de studiul Comisiei privind 
impactul economic cumulativ al 
acordurilor comerciale ale UE asupra 
agriculturii, arătând că atât într-un 
scenariu conservator, cât și într-unul 
ambițios, efectul scontat al acordurilor 
comerciale asupra comerțului 
agroalimentar al UE până în 2030 este un 
echilibru comercial general pozitiv, 
precum și o valoare crescută, cifre care 
arată că acordurile comerciale ale UE au 
un efect pozitiv asupra sectorului agricol 
al UE;

Or. en

Amendamentul 155
Emmanuel Maurel

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. își exprimă îndoiala cu privire la 
oportunitatea încheierii unor acorduri de 
liber schimb cu Australia și cu Noua 
Zeelandă, în special din cauza impactului 
negativ inevitabil al acestora în ceea ce 
privește emisiile de CO2 legate de 
transportul produselor agricole, având în 
vedere depărtarea la care se află aceste 
două țări;

Or. fr

Amendamentul 156
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Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită consecvență și coerență 
între măsurile Strategiei „De la fermă la 
consumator”, politicile comerciale ale UE 
și planul de acțiune pentru uniunea 
vamală, precum și între alte politici și 
strategii conexe ale UE, cu respectarea 
deplină a normelor OMC;

Or. en

Amendamentul 157
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită Comisia să exploreze 
necesitatea aplicării unor condiții 
specifice și a unor exceptări pentru 
anumite categorii de alimente sau de 
produse alimentare, precum uleiul de 
măsline, și pentru cele cu indicații 
geografice protejate, în evaluarea unei 
etichetări nutriționale armonizate, având 
în vedere rolul esențial al acestora în 
acordurile comerciale și în protejarea 
valorii locale la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 158
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7b. salută abordarea „toleranță zero” 
în combaterea pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat; reamintește 
că este esențial ca trasabilitatea lanțurilor 
de aprovizionare să aibă succes în această 
luptă; subliniază că trasabilitatea peștelui 
și a fructelor de mare aduce beneficii atât 
consumatorilor din UE, cât și țărilor terțe;

Or. en

Amendamentul 159
Jörgen Warborn

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită realizarea de investiții în 
inovarea și competitivitatea fermierilor 
din UE și invită Comisia să se asigure că 
UE nu acționează într-o manieră 
protecționistă, folosind sectorul agricol al 
UE ca pretext;

Or. en

Amendamentul 160
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. recomandă ca acordurile 
comerciale să acorde preferințe 
comerciale suplimentare numai pentru 
produsele de origine animală, cu condiția 
ca acestea să respecte toate standardele 
relevante ale UE privind bunăstarea 
animalelor, inclusiv standardele care nu 
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sunt aplicate în prezent produselor 
importate; subliniază că este necesar să se 
aloce resurse suficiente pentru punerea în 
aplicare a dispozițiilor privind cooperarea 
în domeniul bunăstării animalelor și să se 
includă întotdeauna dispoziții solide și 
obligatorii privind bunăstarea animalelor 
în acordurile comerciale.

Or. en


