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Amendament depus de Esther De Lange şi Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 1
Punctul -1 (nou)

-1. subliniază importanţa existenţei în UE a unui sector agricol înfloritor şi a unui 
mediu rural viabil, nu numai din motive economice, ci şi pentru conservarea 
peisajului şi siguranţa alimentară;

Or. nl

Amendament depus de Esther De Lange şi Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 2
Punctul 1

1. salută intenţia Comisiei de a răspunde provocării constituite de schimbările climatice, 
inclusiv prin politica agricolă (text eliminat); în acest context, invită Comisia şi 
statele membre să examineze modalităţi prin care sectorul agricol ar putea contribui 
la reducerea emisiilor;
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Or. nl

Amendament depus de Duarte Freitas

Amendamentul 3
Punctul 1

1. salută intenţia Comisiei de a răspunde provocării constituite de schimbările climatice 
şi de a-şi adapta politica agricolă în consecinţă, sprijinind practicile agricole mai 
puţin intensive pentru a îmbunătăţi perspectivele sectorului agricol de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 4
Punctul 1

1. salută intenţia Comisiei de a răspunde provocării constituite de schimbările climatice 
şi de a-şi adapta politica agricolă în consecinţă şi subliniază necesitatea conservării 
mediului şi a refacerii ecosistemelor; invită Comisia să prezinte propuneri legislative 
care au ca scop reducerea emisiilor prin promovarea unei agriculturi mai extensive 
sau durabile, inclusiv în sectorul creşterii animalelor;

Or. fr

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 5
Punctul 1

1. salută intenţia Comisiei de a răspunde provocării constituite de schimbările climatice 
şi de a-şi adapta politica agricolă în consecinţă; subliniază aportul pe care creşterea 
intensivă a animalelor îl are la sporirea emisiilor de gaze cu efect de seră; invită 
Comisia să prezinte propuneri legislative care au ca scop reducerea acestor emisii prin 
promovarea unei agriculturi mai extensive şi durabile, în special în sectorul creşterii 
animalelor, luând în considerare bunăstarea animalelor;

Or. en



AM\702118RO.doc 3/15 PE400.321v01-00

RO

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 6
Punctul 1a (nou)

1a. consideră necesar, în acest scop, să se evolueze spre o agricultură durabilă şi 
multifuncţională, în cadrul căreia agricultorii să fie încurajaţi să aplice metode 
agricole durabile din punctul de vedere al mediului (în special agricultura de 
conservare şi agricultura ecologică); prin urmare, invită Comisia să examineze 
noţiunea de „agricultură intensivă din punct de vedere ecologic”, în cadrul căreia s-
ar favoriza conservarea mediului, performanţa economică şi dreptatea socială;

Or. fr

Amendament depus de Esther De Lange

Amendamentul 7
Punctul 2

2. subliniază faptul că finanţarea din fonduri publice a creşterii animalelor este legată de 
realizarea de performanţe în domeniile mediului, naturii şi bunăstării animalelor şi 
trebuie să fie condiţionată de respectarea legislaţiei esenţiale de mediu din aceste 
domenii (eco-condiţionalitate); îndeamnă Comisia să nu reducă gradul de rigurozitate 
al dispoziţiilor existente privind eco-condiţionalitatea (text eliminat) şi să examineze 
dacă aceste cerinţe sunt eficiente, dar invită totodată Comisia să elimine cerinţele şi 
sarcinile administrative nejustificate; consideră că în schema de eco-condiţionalitate 
ar trebui incluse dispoziţii suplimentare privind utilizarea apei şi privind emisiile de 
gaze cu efect de seră; 

Or. nl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 8
Punctul 2

2. subliniază faptul că finanţarea din fonduri publice a creşterii animalelor trebuie să fie 
legată de realizarea de performanţe în domeniile mediului, naturii şi bunăstării 
animalelor şi trebuie să fie condiţionată de respectarea legislaţiei esenţiale de mediu 
din aceste domenii (eco-condiţionalitate); (text eliminat)
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Or. pl

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 9
Punctul 2

2. subliniază faptul că finanţarea din fonduri publice a creşterii animalelor trebuie să fie 
legată de realizarea de performanţe în domeniile mediului, naturii şi bunăstării 
animalelor şi trebuie să fie condiţionată de respectarea legislaţiei esenţiale de mediu 
din aceste domenii (eco-condiţionalitate); îndeamnă Comisia să nu reducă gradul de 
rigurozitate al dispoziţiilor existente privind eco-condiţionalitatea printr-o aşa-zisă 
simplificare şi să examineze dacă aceste cerinţe sunt suficiente pentru a atenua 
impactul actualelor sisteme de creştere a animalelor asupra mediului; (text eliminat)

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 10
Punctul 2

2. subliniază faptul că finanţarea din fonduri publice a creşterii animalelor trebuie să fie 
legată de realizarea de performanţe în domeniile mediului, naturii şi bunăstării 
animalelor şi trebuie să fie condiţionată de respectarea legislaţiei esenţiale de mediu 
din aceste domenii (eco-condiţionalitate); îndeamnă Comisia să nu reducă gradul de 
rigurozitate al dispoziţiilor existente privind eco-condiţionalitatea printr-o aşa-zisă 
simplificare şi să examineze dacă aceste cerinţe sunt suficiente pentru a atenua 
impactul asupra mediului al actualelor metode de producţie, în special al metodelor 
de creştere a animalelor (text eliminat); subliniază necesitatea sprijinirii unei 
schimbări a modelelor de producţie în sensul agriculturii durabile; consideră că în 
schema de eco-condiţionalitate ar trebui incluse dispoziţii suplimentare privind 
utilizarea şi gestionarea apei şi privind emisiile de gaze cu efect de seră;

Or. fr

Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg

Amendamentul 11
Punctul 2

2. subliniază faptul că finanţarea din fonduri publice a creşterii animalelor trebuie să fie 
legată de realizarea de performanţe în domeniile mediului, naturii şi bunăstării 
animalelor şi trebuie să fie condiţionată de respectarea legislaţiei esenţiale de mediu 



AM\702118RO.doc 5/15 PE400.321v01-00

RO

din aceste domenii (eco-condiţionalitate); îndeamnă Comisia să nu reducă gradul de 
rigurozitate al dispoziţiilor existente privind eco-condiţionalitatea printr-o aşa-zisă 
simplificare şi să examineze dacă aceste cerinţe sunt suficiente pentru a atenua 
impactul actualelor sisteme de creştere a animalelor asupra mediului; consideră că în 
schema de eco-condiţionalitate ar trebui incluse dispoziţii suplimentare privind 
utilizarea apei, privind calitatea apei şi privind emisiile de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 12
Punctul 2

2. subliniază faptul că finanţarea din fonduri publice a creşterii animalelor trebuie să fie 
legată de realizarea de performanţe în domeniile mediului, naturii şi bunăstării 
animalelor şi trebuie să fie condiţionată de respectarea legislaţiei esenţiale de mediu şi 
în materie de bunăstare a animalelor din aceste domenii (eco-condiţionalitate); 
îndeamnă Comisia să nu reducă gradul de rigurozitate al dispoziţiilor existente privind 
eco-condiţionalitatea printr-o aşa-zisă simplificare şi să examineze dacă aceste cerinţe 
sunt suficiente pentru a atenua impactul actualelor sisteme de creştere a animalelor 
asupra mediului; consideră că în schema de eco-condiţionalitate ar trebui incluse 
dispoziţii suplimentare privind utilizarea apei şi privind emisiile de gaze cu efect de 
seră;

Or. en

Amendament depus de Dorette Corbey şi Åsa Westlund

Amendamentul 13
Punctul 2a (nou)

2a. constată că producerea cărnii reprezintă o formă foarte ineficientă a producţiei 
alimentare; prin urmare, propune să fie redus consumul de carne prin aplicarea 
unor taxe ridicate emisiilor de gaze cu efect de seră aferente producerii de carne; 
constată că creşterea puilor sau a peştelui reprezintă modalităţi destul de eficiente 
de producere a proteinelor de origine animală pentru consum uman, care rezultă 
într-un nivel mai scăzut de emisii de gaze cu efect de seră;

Or. en
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Amendament depus de Magor Imre Csibi

Amendamentul 14
Punctul 3

3. regretă faptul că Comisia a ratat ocazia de a rezolva la o scară mai largă problemele 
legate de importurile tot mai mari de alimente şi de furaje care nu corespund 
standardelor UE în materie de mediu şi de bunăstare a animalelor;

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 15
Punctul 3

3. regretă faptul că Comisia a ratat ocazia de a rezolva la o scară mai largă problemele 
legate de importurile tot mai mari de alimente şi de furaje care nu corespund 
standardelor UE şi, prin urmare, riscă să submineze realizările Uniunii Europene în 
domeniul mediului, al bunăstării animalelor şi al condiţionării sociale a ajutorului de 
stat; invită Comisia să propună măsuri de remediere cât mai curând cu putinţă a 
situaţiei create şi să asigure respectarea legislaţiei comunitare în materie de mediu 
şi de sănătate;

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 16
Punctul 3

3. regretă faptul că Comisia a ratat ocazia de a rezolva în mod mai eficient problemele 
legate de importurile tot mai mari de alimente şi de furaje care nu corespund 
standardelor UE şi, prin urmare, riscă să submineze realizările Uniunii Europene în 
domeniul mediului, al bunăstării animalelor şi al condiţionării sociale a ajutorului de 
stat (cu menţionarea specifică a cerinţelor în materie de sănătate publică);

Or. pl
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Amendament depus de Kathalijne Maria Buitenweg

Amendamentul 17
Punctul 3a (nou)

3a. evidenţiază existenţa unei legături strânse între activitatea agricolă şi calitatea şi 
cantitatea apei şi subliniază că presiunile exercitate de agricultură asupra mediului 
acvatic trebuie gestionate într-o manieră durabilă; consideră că legislaţia de mediu, 
în combinaţie cu principiul „poluatorul plăteşte”, trebuie să reprezinte principiul 
director pentru realizarea eficientă a gestionării durabile a apei şi pentru atingerea 
obiectivelor de mediu;

Or. en

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij şi Esther De Lange

Amendamentul 18
Punctul 3a (nou)

3a. atrage atenţia asupra faptului că, în cadrul perioadei curente de programare (2007-
2013), dezvoltarea rurală (precum şi instrumentul de finanţare a acesteia, 
FEADER), fiind cel de-al doilea pilon al PAC, are un impact regional important; 
îndeamnă Comisia să stimuleze punerea în aplicare mai coerentă a programelor din 
cadrul politicii regionale (fondurile structurale) în vederea obţinerii unei abordări 
integrate în domeniile în care se pot realiza sinergii; 

Or. en

Amendament depus de Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund şi Glenis Willmott

Amendamentul 19
Punctul 3a (nou)

3a. atrage atenţia asupra faptului că biodiversitatea este creată, dar totodată afectată şi 
ameninţată de agricultură; consideră că sunt necesare eforturi la nivel global, local 
şi comunitar pentru a proteja preţioasele servicii ecosistemice oferite de 
biodiversitate, şi anume purificarea apei şi a aerului, polenizarea culturilor agricole 
şi protecţia împotriva eroziunilor;

Or. en
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 20
Punctul 4

eliminat

Or. pl

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 21
Punctul 4

4. consideră că disocierea ajutorului direct de producţia agricolă poate contribui pe 
termen lung la reducerea impactului negativ asupra mediului al agriculturii europene, 
cu condiţia ca acest lucru să fie însoţit de creşterea sprijinului pentru metode de 
producţie agricolă durabile şi de un sprijin consolidat pentru practici durabile în 
sectorul dezvoltării rurale;

Or. fr

Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 22
Punctul 5

5. îndeamnă Comisia să prezinte un set coerent de propuneri pentru a stimula producţia 
de bioenergie durabilă (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Esther De Lange şi Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 23
Punctul 5

5. îndeamnă Comisia să prezinte un set coerent de propuneri pentru a stimula producţia de 
bioenergie durabilă, inclusiv biocombustibili de a doua generaţie care folosesc produse 
reziduale provenite din agricultură, cum ar fi gunoiul de grajd;  
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Or. nl

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 24
Punctul 5

5. îndeamnă Comisia să prezinte un set coerent de propuneri pentru a stimula producţia 
de bioenergie durabilă, care să poată utiliza biomasa integrală, inclusiv prin 
intermediul unei scheme de certificare pentru biocombustibili durabili şi al unor
cerinţe minime pentru producerea acestor combustibili;

Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 25
Punctul 5a (nou)

5a. solicită Comisiei să stimuleze, în aşteptarea biocombustibililor de a doua generaţie, 
producţia agricolă a biocombustibililor în funcţie de ciclul lor de viaţă;

Or. fr

Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 26
Punctul 5a (nou)

5a. îndeamnă Comisia să manifeste reţinere în stimularea producerii de 
biocombustibili, deoarece beneficiile ecologice ale multor combustibili de acest tip 
sunt în cel mai bun caz discutabile şi deoarece o creştere a producţiei de 
biocombustibili în cadrul UE ar putea duce la o creştere a preţurilor la produsele 
alimentare şi a volumelor de produse alimentare stocate;

Or. en
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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 27
Punctul 6

6. solicită să fie alocate fonduri suficiente pentru dezvoltarea mediului rural, 
accentuându-se ameliorarea durabilităţii în agricultură şi consolidarea 
competitivităţii agriculturii în cadrul UE;

Or. en

Amendament depus de Esther De Lange

Amendamentul 28
Punctul 6

6. ia act de propunerea Comisiei cu privire la mărirea ratelor de modulare, fapt ce ar 
duce la o reducere a plăţilor condiţionate şi la o creştere a fondurilor pentru 
politicile de dezvoltare rurală; este, cu toate acestea, preocupat de lipsa în demersul 
Comisiei a unor propuneri concrete cu privire la utilizarea acestor fonduri modulate 
prin intermediul politicilor de dezvoltare a mediului rural;

Or. nl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 29
Punctul 6

6. solicită rate crescute de modulare şi plăţi condiţionate şi cu caracter degresiv pe 
fiecare exploatare agricolă inclusiv criterii de mediu şi de modulare socială; îndeamnă 
Comisia să aloce mai multe fonduri pentru politicile de dezvoltare rurală, înainte de 
toate în zonele rurale mai puţin dezvoltate; (text eliminat) consideră că fondurile 
alocate dezvoltării rurale ar trebui utilizate în cea mai mare parte pentru programe 
agroecologice, pentru măsurile de tipul Leader şi pentru alte abordări mai integrate 
către economii rurale durabile, fără a se neglija, în acelaşi timp, canalizarea 
fondurilor spre modernizarea exploataţiilor agricole din zonele mai puţin dezvoltate, 
fapt ce ar permite înăsprirea standardelor de protecţie a mediului;

Or. pl
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Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 30
Punctul 6

6. solicită rate crescute de modulare şi plăţi condiţionate şi cu caracter degresiv pe 
fiecare exploatare agricolă inclusiv criterii de mediu şi de modulare socială; îndeamnă 
Comisia să aloce mai multe fonduri pentru metode de producţie agricolă mai durabile 
şi pentru politicile de dezvoltare rurală; este, cu toate acestea, preocupat de tendinţa 
actuală a statelor membre de a-şi axa programele de dezvoltare rurală pe investiţii în 
exploatările agricole; consideră că fondurile alocate dezvoltării rurale ar trebui 
utilizate în cea mai mare parte pentru programe agroecologice, pentru măsurile de 
tipul Leader şi pentru alte abordări mai integrate către economii rurale durabile;

Or. fr

Amendament depus de Kartika Tamara Liotard

Amendamentul 31
Punctul 6

6. solicită rate crescute de modulare şi plăţi condiţionate şi cu caracter degresiv pe 
fiecare exploatare agricolă inclusiv criterii de mediu şi de modulare socială; îndeamnă 
Comisia să aloce mai multe fonduri, în limitele bugetului PAC actual, pentru 
politicile de dezvoltare rurală; este, cu toate acestea, preocupat de tendinţa actuală a 
statelor membre de a-şi axa programele de dezvoltare rurală pe investiţii în 
exploatările agricole; consideră că fondurile alocate dezvoltării rurale ar trebui 
utilizate în cea mai mare parte pentru programe agroecologice, pentru măsurile de 
tipul Leader şi pentru alte abordări mai integrate către economii rurale durabile;

Or. en

Amendament depus de Duarte Freitas

Amendamentul 32
Punctul 6

6. solicită rate crescute de modulare şi plăţi condiţionate şi cu caracter degresiv pe 
fiecare exploatare agricolă inclusiv criterii de mediu şi de modulare socială; îndeamnă 
Comisia să aloce mai multe fonduri pentru politicile de dezvoltare rurală; (text 
eliminat) consideră că fondurile alocate dezvoltării rurale ar trebui utilizate în cea mai 
mare parte pentru programe agroecologice, pentru măsurile de tipul Leader şi pentru 
alte abordări mai integrate către economii rurale durabile;
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Or. en

Amendament depus de Mojca Drčar Murko

Amendamentul 33
Punctul 6

6. solicită rate crescute de modulare şi plăţi condiţionate şi cu caracter degresiv pe 
fiecare exploatare agricolă inclusiv criterii de mediu şi de modulare socială; îndeamnă 
Comisia să aloce mai multe fonduri pentru politicile de dezvoltare rurală; este, cu toate 
acestea, preocupat de tendinţa actuală a statelor membre de a-şi axa programele de 
dezvoltare rurală pe investiţii în exploatările agricole; consideră că fondurile alocate 
dezvoltării rurale ar trebui utilizate în cea mai mare parte pentru programe 
agroecologice, pentru măsuri privind bunăstarea animalelor, pentru măsurile de 
tipul Leader şi pentru alte abordări mai integrate către economii rurale durabile;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 34
Punctul 7

eliminat

Or. pl

Amendament depus de Esther De Lange şi Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 35
Punctul 7

7. este preocupat de faptul că abolirea obligativităţii scoaterii temporare a terenurilor din 
circuitul agricol va reduce suprafeţele agricole adecvate conservării; (text eliminat)

Or. nl
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Amendament depus de Duarte Freitas

Amendamentul 36
Punctul 7

7. (text eliminat) invită Comisia să prezinte o propunere legislativă pentru instituirea sau 
menţinerea habitatelor naturale şi a practicilor extensive care sporesc biodiversitatea, 
în special în cele mai productive zone agricole;

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 37
Punctul 7

7. este preocupat de faptul că abolirea obligativităţii scoaterii temporare a terenurilor din 
circuitul agricol va reduce suprafeţele agricole adecvate conservării biodiversităţii şi a 
peisajului; invită Comisia să prezinte o propunere legislativă pentru instituirea sau 
menţinerea habitatelor naturale şi a practicilor extensive şi durabile care sporesc 
biodiversitatea, în special în cele mai productive zone agricole;

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 38
Punctul 8

8. îndeamnă Comisia să prezinte un set coerent de propuneri având ca scop menţinerea 
activităţii agricole durabile în special în zonele defavorizate şi în cele mai puţin 
dezvoltate din punct de vedere economic, deoarece acestea au o importanţă crucială 
pentru protejarea biodiversităţii în cadrul sistemelor agricole şi pentru menţinerea 
unui echilibru în cadrul geosistemelor terestre;

Or. pl
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Amendament depus de Esther De Lange şi Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 39
Punctul 8

8. îndeamnă Comisia să prezinte un set coerent de propuneri având ca scop menţinerea 
activităţii agricole durabile în special în zonele defavorizate şi în zonele cu handicap 
natural, deoarece acestea au o importanţă crucială pentru protejarea biodiversităţii în 
cadrul sistemelor de creştere;

Or. nl

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 40
Punctul 8

8. îndeamnă Comisia să prezinte un set coerent de propuneri având ca scop menţinerea şi 
dezvoltarea activităţii agricole durabile în special în zonele defavorizate, deoarece acestea 
au o importanţă crucială pentru protejarea biodiversităţii şi pentru conservarea 
ecosistemelor;

Or. fr

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 41
Punctul 8a (nou)

8a. invită Comisia să intensifice politicile privind cercetarea şi transferul de tehnologii, 
în special pentru a promova metode de producţie mai ecologice şi mai favorabile 
ecosistemelor, în interesul agriculturii durabile;

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 42
Punctul 9

9. subliniază importanţa pajiştilor permanente pentru protejarea biodiversităţii agricole 
(text eliminat).
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Or. pl

Amendament depus de Magor Imre Csibi

Amendamentul 43
Punctul 9

9. subliniază importanţa pajiştilor permanente pentru protejarea biodiversităţii agricole şi 
invită Comisia să remedieze deficienţele înregistrate în ceea ce priveşte prevenirea 
transformării pajiştilor şi a pădurilor în terenuri agricole.

Or. en

Amendament depus de Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund şi Glenis Willmott

Amendamentul 44
Punctul 9a (nou)

9a. atrage atenţia asupra proiectelor reuşite, desfăşurate pe teritoriul UE, în cadrul 
cărora cooperarea la nivel local şi regional dintre agricultori, grupurile ecologiste şi 
autorităţi a dus la reducerea cu succes a impactului ecologic al agriculturii.

Or. en
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