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Amendamentul 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolele 
36 și 37 și articolul 299 alineatul (2),

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul
2, articolul 3 alineatul (2), articolul 34 
alineatul (2), articolele 36, 37 și 82 și 
articolul 299 alineatul (2),

Or. pl

Justificare

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Amendamentul 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Referirea 2a

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere actul de aderare a 
Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, 
Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, 
Poloniei, Sloveniei și Slovaciei și Actul de 
aderare a Bulgariei și României, se 
consideră că acordarea unui nivel mai 
scăzut de subvenții agricole noilor state 
membre după terminarea perioadelor de 
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tranziție nu mai este justificată,

Or. pl

Justificare

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Amendamentul 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Experiența dobândită în urma punerii în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 
septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune și de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori și de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) 
nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) 
nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 
1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 
1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 
2529/2001 arată că anumite elemente ale 
mecanismului de ajutor ar trebui 
modificate. În special, decuplarea 
ajutorului direct ar trebui extinsă și 
funcționarea schemei unice de plată ar 
trebui simplificată. Trebuie, de asemenea, 
remarcat faptul că Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a fost modificat în mod 
substanțial de la intrarea sa în vigoare. În 
contextul acestor evoluții și în scopul 
asigurării clarității, regulamentul menționat 
ar trebui abrogat și înlocuit cu un nou 
regulament.

(1) Experiența dobândită în urma punerii în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 
septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune și de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori și de modificare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) 
nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) 
nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 
1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 
1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 
2529/2001 arată că anumite elemente ale 
mecanismului de ajutor ar trebui 
modificate. În special, s-ar putea extinde
decuplarea ajutorului direct și simplifica
funcționarea schemei unice de plată.
Trebuie, de asemenea, remarcat faptul că 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a fost 
modificat în mod substanțial de la intrarea 
sa în vigoare. În contextul acestor evoluții 
și în scopul asigurării clarității, 
regulamentul menționat ar trebui abrogat și 
înlocuit cu un nou regulament.
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Or. es

Amendamentul 136
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Realitatea a demonstrat eșecul PAC 
și necesitatea unei politici agricole care să 
se bazeze pe principiul dreptului la 
autonomie și la securitate alimentară și să 
urmeze următoarele orientări generale:
sprijinul pentru agricultorii care produc;
limitarea productivismului, care duce la 
concentrarea proprietății în mâinile 
marilor întreprinderi, la concentrarea 
regională a producției, la excluderea unor 
regiuni din activitatea de producție și la 
dispariția accelerată a exploatațiilor mici 
și mijlocii; stoparea declinului zonelor 
rurale și a deșertificării unui mare număr 
de regiuni; lupta împotriva instabilității 
din sectoarele productive, datorată 
fluctuațiilor consumului, în vederea 
limitării sufocării economiilor agricole 
din țările terțe în care agricultura și 
activitatea agricolă sunt elemente 
esențiale ale economiei.

Or. pt

Justificare

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Amendamentul 137
Willem Schuth

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Reducerea birocrației în sectorul 
agricol ar trebui continuată prin prevederi 
transparente, mai simple și mai puțin 
greoaie. Doar prin costuri mai scăzute și 
eforturi administrative mai reduse poate 
contribui politica agricolă comună la 
competitivitatea exploatațiilor agricole pe 
piețele globalizate.

Or. de

Amendamentul 138
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Reformele succesive ale PAC, 
asociate deschiderii treptate a piețelor, 
slăbirii mecanismelor de reglementare a 
pieței produselor agricole și integrării 
agriculturii în OMC, cărora li s-a alăturat 
punerea în aplicare a schemei de plată 
unică (SPU), decuplată de la producția 
agricolă, au împins mulți agricultori mici 
și mijlocii către abandonarea activității 
agricole și către exodul rural, sporind 
instabilitatea piețelor agricole și 
accentuând diferențele între culturi, între 
agricultori și între țări.

Or. pt
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Justificare

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Amendamentul 139
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Recenta criză provocată de creșterea 
prețurilor la produsele alimentare 
demonstrează că agricultura trebuie 
considerată un sector strategic major 
pentru a garanta securitatea și autonomia 
alimentară ale fiecărei țări și că, în cadrul 
OMC, agricultura nu mai trebuie 
sacrificată în favoarea sectoarelor 
serviciilor și tehnologiei, activități care nu 
prezintă interes decât pentru grupurile 
economice și financiare și pentru marii 
importatori.

Or. pt

Justificare

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Amendamentul 140
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
Considerentul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Situația din mediul rural 
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demonstrează necesitatea de a menține 
funcția productivă a terenurilor și a 
agricultorilor și de a le acorda acestora 
din urmă libertatea de a alege activitatea 
care se potrivește cel mai bine 
caracteristicilor agroecologice ale 
exploatației respective, adică orice tip de 
activitate agricolă și de creștere a 
animalelor, nu numai dintre cele pentru 
care PAC a acordat în mod tradițional 
dreptul la ajutor.

Or. pt

Justificare

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Amendamentul 141
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
Considerentul 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Situația în care se află agricultorii, în 
special cei care practică agricultura mică 
și mijlocie și agricultura familială, 
impune continuarea acordării ajutoarelor 
pentru producție, dar cu obligația de a 
cultiva și de a menține în producție zonele 
care beneficiază de ajutor, în vederea 
stopării nedreptăților actualului sistem, 
prin care anumiți producători și mici 
agricultori primesc foarte puțin sau chiar 
nimic.

Or. pt

Justificare

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
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agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Amendamentul 142
Ioannis Gklavakis

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
stabilit principiul conform căruia 
agricultorii care nu respectă anumite 
cerințe în domeniile sănătății publice, al 
sănătății animalelor și al sănătății plantelor, 
al mediului și al bunăstării animalelor vor 
suporta aplicarea de reduceri ale 
ajutoarelor sau vor fi excluși de la ajutorul 
direct. Sistemul de „ecocondiționalitate” 
este parte integrantă din ajutorul comunitar 
în domeniul plăților directe și ar trebui, 
deci, menținut. Cu toate acestea, experiența 
a demonstrat că numeroase cerințe din 
domeniul de aplicare a ecocondiționalității 
nu sunt suficient de pertinente pentru 
activitatea agricolă sau pentru terenurile 
agricole sau vizează mai degrabă 
autoritățile naționale decât agricultorii. În 
consecință, domeniul de aplicare a 
ecocondiționalității ar trebui modificat.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
stabilit principiul conform căruia 
agricultorii care nu respectă anumite 
cerințe în domeniile sănătății publice, al 
sănătății animalelor și al sănătății plantelor, 
al mediului și al bunăstării animalelor vor 
suporta aplicarea de reduceri ale 
ajutoarelor sau vor fi excluși de la ajutorul 
direct. Sistemul de „ecocondiționalitate” 
este parte integrantă din ajutorul comunitar 
în domeniul plăților directe și ar trebui, 
deci, menținut. Cu toate acestea, experiența 
a demonstrat că numeroase cerințe din 
domeniul de aplicare a ecocondiționalității 
nu sunt suficient de pertinente pentru 
activitatea agricolă sau pentru terenurile 
agricole sau vizează mai degrabă 
autoritățile naționale decât agricultorii. În 
consecință, domeniul de aplicare a 
ecocondiționalității precum și exigențele 
aferente, ar trebui modificate, ținând 
totuși seama de particularitățile și 
structura exploatațiilor din statele 
membre.

Or. el

Justificare

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.
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Amendamentul 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
stabilit principiul conform căruia 
agricultorii care nu respectă anumite 
cerințe în domeniile sănătății publice, al 
sănătății animalelor și al sănătății plantelor, 
al mediului și al bunăstării animalelor vor 
suporta aplicarea de reduceri ale 
ajutoarelor sau vor fi excluși de la ajutorul 
direct. Sistemul de „ecocondiționalitate” 
este parte integrantă din ajutorul comunitar 
în domeniul plăților directe și ar trebui, 
deci, menținut. Cu toate acestea, experiența 
a demonstrat că numeroase cerințe din 
domeniul de aplicare a ecocondiționalității 
nu sunt suficient de pertinente pentru 
activitatea agricolă sau pentru terenurile 
agricole sau vizează mai degrabă 
autoritățile naționale decât agricultorii. În 
consecință, domeniul de aplicare a
ecocondiționalității ar trebui modificat.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
stabilit principiul conform căruia 
agricultorii care nu respectă anumite 
cerințe în domeniile sănătății publice, al 
sănătății animalelor și al sănătății plantelor, 
al mediului și al bunăstării animalelor vor 
suporta aplicarea de reduceri ale 
ajutoarelor sau vor fi excluși de la ajutorul 
direct. Sistemul de „ecocondiționalitate” 
este parte integrantă din ajutorul comunitar 
în domeniul plăților directe și ar trebui, 
deci, menținut. Cu toate acestea, experiența 
a demonstrat că numeroase cerințe din 
domeniul de aplicare a ecocondiționalității 
nu sunt suficient de pertinente pentru 
activitatea agricolă sau pentru terenurile 
agricole sau vizează mai degrabă 
autoritățile naționale decât agricultorii. În 
consecință, domeniul de aplicare a 
ecocondiționalității ar trebui modificat. În 
cazul în care articolele relevante pentru 
ecocondiționalitate din „pachetul privind 
igiena”1 sunt incluse în Anexa II, acest 
lucru nu poate determina controale 
suplimentare.

1 Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 29 
aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare 
(JO L 139, 30.4.2004, p. 1), Regulamentul (CE) 
nr. 853/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor 
norme specifice de igienă care se aplică 
alimentelor de origine animală (JO L 139, 
30.4.2004, p. 55), Regulamentul (CE) nr. 183/2005 
al Parlamentului European și al Consiliului din 
12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind 
igiena furajelor (JO L 35, 8.2.2005, p. 1).

Or. de
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Justificare

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Amendamentul 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ar trebui depuse eforturi susținute în 
vederea simplificării, îmbunătățirii și 
armonizării sistemului de eco-
condiționalitate. Prin urmare, Comisia ar 
trebui să prezinte, din doi în doi ani, un 
raport privind aplicarea sistemului de eco-
condiționalitate.

Or. en

Justificare

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendamentul 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propunere de regulament
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Obligațiile administrative reduse, 
controalele armonizate, combinarea 
controalelor, inclusiv în cadrul 
instituțiilor europene, precum și plățile 
efectuate la timp ar întări sprijinul global 
acordat agricultorilor pentru sistemul de 



AM\727226RO.doc 11/95 PE407.776v01-00

RO

eco-condiționalitate, sporind astfel 
eficacitatea politicii.

Or. en

Justificare

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendamentul 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propunere de regulament
Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Pentru a limita obligațiile impuse 
agricultorilor, statele membre și 
instituțiile europene ar trebui să fie 
încurajate să mențină la un nivel cât mai 
redus atât numărul controalelor la fața 
locului, cât și pe cel al agențiilor de 
supraveghere, fără a aduce atingere 
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 
de stabilire a normelor de aplicare a eco-
condiționării, a modulării și a sistemului 
integrat de gestionare și control, 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 al Consiliului1. Ar trebui, prin 
urmare, să li se permită statelor membre 
să efectueze controale minime la nivelul 
agențiilor de plată. Mai mult, statele 
membre și instituțiile europene ar trebui 
să fie încurajate să ia măsuri 
suplimentare pentru a limita numărul 
persoanelor care efectuează controalele, 
pentru a se asigura că acestea sunt 
instruite corespunzător și pentru a limita 
la maxim o zi durata de desfășurare a 
unui control la fața locului la o 
exploatație agricolă. Comisia ar trebui să 
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acorde asistență statelor membre în ceea 
ce privește respectarea de către acestea a 
cerințelor privind selecțiile integrate de 
mostre. Selecția de mostre pentru 
controalele la fața locului ar trebui să fie 
realizată independent de procentajele 
minime specifice de control astfel cum 
sunt prevăzute în legislația specifică din 
domeniul eco-condiționalității.
________
1 JO L 141, 30.4.2004, p. 18.

Or. en

Justificare

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendamentul 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propunere de regulament
Considerentul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Statele membre ar trebui să se 
asigure că agricultorii nu sunt penalizați 
de două ori pentru același caz de 
nerespectare a dispozițiilor (adică atât 
prin reducerea sau reținerea plăților, cât 
și prin intermediul unei amenzi pentru 
nerespectarea legislației naționale 
aplicabile).

Or. en

Justificare

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Amendamentul 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În plus, pentru a se evita abandonarea 
terenurilor agricole și pentru a se asigura 
menținerea lor în bune condiții agricole și 
de mediu, Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a stabilit un cadru comunitar în 
care statele membre adoptă standarde care 
să țină seama de caracteristicile zonelor în 
cauză, inclusiv de caracteristicile 
pedologice și climatice, precum și de 
tipurile de exploatare agricolă existente 
(utilizarea terenurilor, rotația culturilor, 
practicile agricole) și de structura 
exploatațiilor. Eliminarea acțiunii de 
scoatere obligatorie a terenurilor din 
circuitul agricol din cadrul schemei unice 
de plată poate avea, în anumite cazuri, 
efecte adverse pentru mediu, în special în 
ceea ce privește anumite particularități ale 
peisajului. În consecință, dispozițiile 
comunitare existente care vizează 
protejarea particularităților specifice ale 
peisajului, dacă este cazul, ar trebui 
consolidate.

(3) În plus, pentru a se evita abandonarea 
terenurilor agricole și pentru a se asigura 
menținerea lor în bune condiții agricole și 
de mediu, Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a stabilit un cadru comunitar în 
care statele membre adoptă standarde care 
să țină seama de caracteristicile zonelor în 
cauză, inclusiv de caracteristicile 
pedologice și climatice, precum și de 
tipurile de exploatare agricolă existente 
(utilizarea terenurilor, rotația culturilor, 
practicile agricole) și de structura 
exploatațiilor.

Or. de

Justificare

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. 
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.
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Amendamentul 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În plus, pentru a se evita abandonarea 
terenurilor agricole și pentru a se asigura 
menținerea lor în bune condiții agricole și 
de mediu, Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a stabilit un cadru comunitar în 
care statele membre adoptă standarde care 
să țină seama de caracteristicile zonelor în 
cauză, inclusiv de caracteristicile 
pedologice și climatice, precum și de 
tipurile de exploatare agricolă existente 
(utilizarea terenurilor, rotația culturilor, 
practicile agricole) și de structura 
exploatațiilor. Eliminarea acțiunii de 
scoatere obligatorie a terenurilor din 
circuitul agricol din cadrul schemei unice 
de plată poate avea, în anumite cazuri, 
efecte adverse pentru mediu, în special în 
ceea ce privește anumite particularități ale 
peisajului. În consecință, dispozițiile 
comunitare existente care vizează 
protejarea particularităților specifice ale 
peisajului, dacă este cazul, ar trebui 
consolidate.

(3) În plus, pentru a se evita abandonarea
terenurilor agricole și pentru a se asigura 
menținerea lor în bune condiții agricole și 
de mediu, Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 a stabilit un cadru comunitar în 
care statele membre adoptă standarde care 
să țină seama de caracteristicile zonelor în 
cauză, inclusiv de caracteristicile 
pedologice și climatice, precum și de 
tipurile de exploatare agricolă existente 
(utilizarea terenurilor, rotația culturilor, 
practicile agricole) și de structura 
exploatațiilor. Eliminarea acțiunii de 
scoatere temporară obligatorie a 
terenurilor din producția agricolă 
alimentară din cadrul schemei unice de 
plată poate avea, în anumite cazuri, efecte 
adverse pentru mediu, în special în ceea ce 
privește biodiversitatea obișnuită și
anumite particularități ale peisajului. În 
consecință, dispozițiile comunitare 
existente care vizează protejarea 
biodiversității și a particularităților 
specifice ale peisajului, dacă este cazul, ar 
trebui consolidate.

Or. fr

Amendamentul 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) sistemul de finanțare a PAC aplicat 
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până în prezent susține prea puțin 
exploatațiile familiale, ceea ce conduce la 
abandonarea terenurilor agricole, în 
special în regiunile în care condițiile de 
exploatare agricolă sunt puțin favorabile, 
precum și la părăsirea zonelor rurale, cu 
consecințele sociale, economice și de 
mediu negative generate de acest proces;
de aceea, criteriile de finanțare a 
exploatațiilor ar trebui, de asemenea, 
modificate în mod fundamental.

Or. pl

Justificare

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Amendamentul 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Protejarea și gestionarea apelor în 
cadrul activităților agricole a devenit 
treptat o problemă în anumite zone. De 
aceea, este necesară și consolidarea 
cadrului comunitar existent pentru bune 
condiții agricole și de mediu, cu scopul de 
a proteja apa împotriva poluării și a 
formării de șiroaie și de a gestiona 
utilizarea apei.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Protejarea și gestionarea apelor în 
cadrul activităților agricole a devenit 
treptat o problemă în anumite zone. De 
aceea, este necesară și consolidarea 
cadrului comunitar existent pentru bune 
condiții agricole și de mediu, cu scopul de 
a proteja apa împotriva poluării și a 
formării de șiroaie și de a gestiona 
utilizarea apei.

(4) Protejarea și gestionarea apelor în 
cadrul activităților agricole a devenit 
treptat o problemă în anumite zone. De 
aceea, este necesară și consolidarea 
cadrului comunitar existent pentru bune 
condiții agricole și de mediu, cu scopul de 
a proteja apa împotriva poluării și a 
formării de șiroaie și de a gestiona 
utilizarea apei. Biodiversitatea reprezintă 
parțial rezultatul practicilor agricole.
Aceasta ar trebui considerată o miză 
ecologică a PAC. Angajamentul
Comunității privind reducerea pierderii 
biodiversității până în 2010 necesită 
punerea în practică a mijloacelor de 
realizare a acestui obiectiv. Prin urmare, 
consolidarea, printre altele, a cadrului 
comunitar existent în ceea ce privește 
bunele condiții agricole și de mediu este o 
măsură adecvată, în scopul conservării 
biodiversității pe tot teritoriul.

Or. fr

Amendamentul 153
Willem Schuth

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Deoarece regimul actual de cote de 
lapte urmează să expire la 31 martie 2015 
și nu există intenții de înlocuire a acestuia 
cu alte regimuri naționale, trebuie create 
condițiile pentru ca, după sfârșitul anului 
de comercializare a laptelui 2014/15,  
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prețul laptelui în Uniunea Europeană să 
fie determinat de cererea și oferta de pe 
piață.

Or. de

Amendamentul 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun între 
instrumentele politice concepute pentru 
promovarea unei agriculturi durabile și cele 
concepute pentru încurajarea dezvoltării 
rurale, s-a introdus un sistem de reducere 
progresivă obligatorie a plăților directe
(„modularea”) prin Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003. Acest sistem, inclusiv scutirea de 
plată a sumelor de până la 5 000 EUR, ar 
trebui menținut.

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăților directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 10 000 EUR ar trebui 
menținut, iar noile state membre ar trebui 
excluse din sistem.

Or. pl

Justificare

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.
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Amendamentul 155
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăților directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 5 000 EUR, ar trebui 
menținut.

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăților directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
Modularea progresivă ar trebui să se 
aplice doar pe bază voluntară.

Or. ro

Justificare

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate și vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înțelegem importanța dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă și 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăți directe la nivelul maxim.

Amendamentul 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
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încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăților directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 5000 EUR, ar trebui 
menținut.

încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere obligatorie a plăților 
directe („modularea”) prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003. Acest sistem, inclusiv 
scutirea de plată a sumelor de până la 5000 
EUR, ar trebui menținut la nivelul actual 
de 5%.

Or. en

Amendamentul 157
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăților directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 5 000 EUR, ar trebui 
menținut.

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăților directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 10 000 EUR, ar trebui 
menținut.

Or. pt

Justificare

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.
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Amendamentul 158
Albert Deß

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăților directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 5 000 EUR, ar trebui 
menținut.

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăților directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 10 000 EUR, ar trebui 
menținut.

Or. de

Justificare

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Amendamentul 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăților directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 5 000 EUR, ar trebui 

(6) Pentru a obține un echilibru mai bun 
între instrumentele politice concepute 
pentru promovarea unei agriculturi 
durabile și cele concepute pentru 
încurajarea dezvoltării rurale, s-a introdus 
un sistem de reducere progresivă 
obligatorie a plăților directe („modularea”) 
prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
Acest sistem, inclusiv scutirea de plată a 
sumelor de până la 5 000 EUR, ar trebui 
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menținut. menținut, cu excepția cazului în care este 
pusă în pericol rentabilitatea 
exploatațiilor agricole comunitare.

Or. es

Justificare

O reducere sistematică a ajutoarelor directe primite de agricultori ar putea diminua 
considerabil rentabilitatea exploatațiilor și ar putea compromite existența multora dintre 
acestea. Uniunea Europeană trebuie să aibă grijă pe viitor să-și asigure autosuficiența 
alimentară.

Amendamentul 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 
considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversității rămâne o provocare majoră 
și, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea țintei privind
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 
considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversității rămâne o provocare majoră 
și, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea țintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
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suplimentare. Comunitatea conștientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să își revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecință, fără să li se 
ceară să reducă din activitățile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziția acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiții, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăților directe prin 
modulare.

suplimentare. Comunitatea conștientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
un număr minim de acțiuni ar trebui pus 
în practică pe tot teritoriul cu ajutorul 
primului pilon al PAC. Programele de 
dezvoltare rurală adoptate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2006 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) vor 
reprezenta o completare a acestora, 
pentru acțiuni și eforturi mai focalizate.
Pentru a permite statelor membre să își 
revizuiască programele de dezvoltare 
rurală în consecință, fără să li se ceară să 
reducă din activitățile actuale de dezvoltare 
rurală din alte regiuni, trebuie puse la 
dispoziția acestora fonduri suplimentare.
Cu toate acestea, perspectivele financiare 
pentru perioada 2007-2013 nu prevăd 
mijloace financiare suficiente pentru a 
consolida în mod adecvat politica 
comunitară de dezvoltare rurală. În aceste 
condiții, o mare parte din resursele 
financiare necesare ar trebui mobilizate 
prin intermediul asigurării unor scăderi 
progresive ale plăților directe prin 
modulare.

Or. fr

Amendamentul 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
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regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 
considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversității rămâne o provocare majoră 
și, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea țintei privind
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conștientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să își revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecință, fără să li se 
ceară să reducă din activitățile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziția acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiții, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăților directe prin 
modulare.

regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 
considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversității rămâne o provocare majoră 
și, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea țintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conștientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre, care până în prezent au acordat 
puțină atenție acestor noi provocări în 
cadrul FEADR, să își revizuiască 
programele de dezvoltare rurală în 
consecință, fără să li se ceară să reducă din 
activitățile actuale de dezvoltare rurală din 
alte regiuni, trebuie puse la dispoziția 
acestora fonduri suplimentare. Cu toate 
acestea, perspectivele financiare pentru 
perioada 2007-2013 nu prevăd mijloace 
financiare suficiente pentru a consolida în 
mod adecvat politica comunitară de
dezvoltare rurală. În aceste condiții, o mare 
parte din resursele financiare necesare ar 
trebui mobilizate prin intermediul 
asigurării unor scăderi progresive ale 
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plăților directe prin modulare.

Or. de

Justificare

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.

Amendamentul 162
Neil Parish

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 
considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversității rămâne o provocare majoră 
și, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea țintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conștientizează 

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 
considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversității rămâne o provocare majoră 
și, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea țintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conștientizează 
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nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să își revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecință, fără să li 
se ceară să reducă din activitățile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziția acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiții, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăților directe prin 
modulare.

nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Unele state membre au pus deja 
în aplicare programe de dezvoltare rurală 
care abordează noile provocări. Totuși, 
pentru a permite tuturor statelor membre 
să desfășoare programe de dezvoltare 
rurală fără să li se ceară să reducă din 
activitățile actuale de dezvoltare rurală din 
alte regiuni, trebuie puse la dispoziția 
acestora fonduri suplimentare. Cu toate 
acestea, perspectivele financiare pentru 
perioada 2007-2013 nu prevăd mijloace 
financiare suficiente pentru a consolida în 
mod adecvat politica comunitară de 
dezvoltare rurală. În aceste condiții, o mare 
parte din resursele financiare necesare ar 
trebui mobilizate prin intermediul 
asigurării unor scăderi progresive ale 
plăților directe prin modulare.

Or. en

Justificare

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.
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Amendamentul 163
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 
considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversității rămâne o provocare majoră 
și, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea țintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conștientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1698/2006 al Consiliului din 20 septembrie 
2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) constituie un instrument de lucru 
adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să își revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecință, fără să li se 
ceară să reducă din activitățile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 
considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversității rămâne o provocare majoră 
și, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea țintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conștientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1698/2006 al Consiliului din 20 septembrie 
2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) constituie un instrument de lucru 
adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să își revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecință, fără să li se 
ceară să reducă din activitățile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
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puse la dispoziția acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare
rurală. În aceste condiții, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăților directe prin 
modulare.

puse la dispoziția acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd, din păcate, mijloace 
financiare suficiente pentru a consolida în 
mod adecvat politica comunitară de 
dezvoltare rurală. În aceste condiții, o parte 
din resursele financiare necesare ar putea 
fi mobilizate prin intermediul asigurării 
unor scăderi progresive ale plăților directe 
prin modulare, numai de către statele 
membre care doresc aplicarea acestui 
mecanism.

Or. ro

Justificare

Înțelegem importanța dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă și 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăți directe la nivelul maxim.

Amendamentul 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Economiile realizate prin mecanismul 
de modulare introdus prin Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 

(7) Fondurile obținute prin mecanismul de 
modulare introdus prin Regulamentul (CE) 
nr. 1782/2003 sunt folosite pentru 
finanțarea măsurilor din cadrul politicii de 
dezvoltare rurală. De la adoptarea 
regulamentului în cauză, sectorul agricol a 
întâmpinat noi provocări importante, cum 
ar fi schimbările climatice, importanța tot 
mai mare a bioenergiei, precum și 
necesitatea unei mai bune gestionări a apei 
și a unei protecții mai eficiente a 
biodiversității. Comunității Europene, ca 
parte a Protocolului de la Kyoto, i s-a cerut 
să își adapteze politicile în contextul 
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considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversității rămâne o provocare majoră 
și, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea țintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conștientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să își revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecință, fără să li se 
ceară să reducă din activitățile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziția acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiții, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăților directe prin 
modulare.

considerațiilor privind schimbările 
climatice. În plus, în urma unor probleme 
majore referitoare la penuria de apă și la 
secete, ar trebui rezolvate problemele 
legate de gestionarea apei. Protejarea 
biodiversității rămâne o provocare majoră 
și, cu toate că s-au făcut progrese reale în 
acest sens, atingerea țintei privind 
biodiversitatea, stabilite de Comunitatea 
Europeană pentru 2010 va implica eforturi 
suplimentare. Comunitatea conștientizează 
nevoia de a aborda aceste noi provocări în 
cadrul politicilor sale. În domeniul agricol, 
programele de dezvoltare rurală adoptate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2006 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) constituie un instrument 
de lucru adecvat pentru rezolvarea acestor 
probleme. Pentru a permite statelor 
membre să își revizuiască programele de 
dezvoltare rurală în consecință, fără să li se 
ceară să reducă din activitățile actuale de 
dezvoltare rurală din alte regiuni, trebuie 
puse la dispoziția acestora fonduri 
suplimentare. Cu toate acestea, 
perspectivele financiare pentru perioada 
2007-2013 nu prevăd mijloace financiare 
suficiente pentru a consolida în mod 
adecvat politica comunitară de dezvoltare 
rurală. În aceste condiții, o mare parte din 
resursele financiare necesare ar trebui 
mobilizate prin intermediul asigurării unor 
scăderi progresive ale plăților directe prin 
modulare.

Or. es
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Amendamentul 165
Neil Parish

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 
alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. Este evident faptul că 
beneficiarii mai mari nu necesită același 
nivel de ajutor unitar pentru ca obiectivul 
privind ajutorul pentru venit să fie atins 
în mod eficient. În plus, potențialul de 
adaptare facilitează funcționarea marilor 
beneficiari cu niveluri mai mici de ajutor 
unitar. Este deci echitabil să se 
preconizeze ca agricultorii care 
beneficiază de un cuantum ridicat al 
ajutorului să aibă o contribuție deosebită 
la finanțarea măsurilor de dezvoltare 
rurală referitoare la abordarea noilor 
provocări. În consecință, ar trebui stabilit 
un mecanism care să reducă mai mult din 
plățile mai mari, iar fondurile obținute în 
acest fel ar trebui, de asemenea, folosite la 
rezolvarea noilor provocări din cadrul 
dezvoltării rurale. Pentru a asigura 
proporționalitatea acestui mecanism, 
reducerile suplimentare ar trebuie să 
crească progresiv, în funcție de 
cuantumurile plăților în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.
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Amendamentul 166
Lutz Goepel

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 
alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. Este evident faptul că beneficiarii 
mai mari nu necesită același nivel de 
ajutor unitar pentru ca obiectivul privind 
ajutorul pentru venit să fie atins în mod 
eficient. În plus, potențialul de adaptare 
facilitează funcționarea marilor beneficiari 
cu niveluri mai mici de ajutor unitar. Este 
deci echitabil să se preconizeze ca 
agricultorii care beneficiază de un cuantum 
ridicat al ajutorului să aibă o contribuție 
deosebită la finanțarea măsurilor de 
dezvoltare rurală referitoare la abordarea 
noilor provocări. În consecință, ar trebui 
stabilit un mecanism care să reducă mai 
mult din plățile mai mari, iar fondurile 
obținute în acest fel ar trebui, de asemenea, 
folosite la rezolvarea noilor provocări din 
cadrul dezvoltării rurale. Pentru a asigura 
proporționalitatea acestui mecanism, 
reducerile suplimentare ar trebuie să 
crească progresiv, în funcție de 
cuantumurile plăților în cauză.

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 
alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. În funcție de structura 
exploatației, este posibil ca beneficiarii 
mai mari să nu necesite același nivel de 
ajutor unitar pentru ca obiectivul privind 
ajutorul pentru venit să fie atins în mod 
eficient. În plus, potențialul de adaptare 
facilitează funcționarea marilor beneficiari 
cu niveluri mai mici de ajutor unitar. Este 
deci echitabil să se preconizeze ca 
agricultorii care – ținând cont de suma 
totală a salariilor din fiecare exploatație –
beneficiază de un cuantum ridicat al 
ajutorului să aibă o contribuție deosebită la 
finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală 
referitoare, printre altele, la abordarea 
noilor provocări, cum ar fi promovarea 
produselor de calitate și a grupurilor de 
producători. În consecință, ar trebui stabilit 
un mecanism care să reducă mai mult din 
plățile mai mari, iar fondurile obținute în 
acest fel ar trebui, de asemenea, folosite la 
rezolvarea noilor provocări din cadrul 
dezvoltării rurale. Pentru a asigura 
proporționalitatea acestui mecanism, 
reducerile suplimentare ar trebui să crească 
progresiv, în funcție de cuantumurile 
plăților în cauză.

Or. de

Justificare

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.
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Amendamentul 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 
alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. Este evident faptul că beneficiarii 
mai mari nu necesită același nivel de ajutor 
unitar pentru ca obiectivul privind ajutorul 
pentru venit să fie atins în mod eficient. În 
plus, potențialul de adaptare facilitează 
funcționarea marilor beneficiari cu niveluri 
mai mici de ajutor unitar. Este deci 
echitabil să se preconizeze ca agricultorii 
care beneficiază de un cuantum ridicat al 
ajutorului să aibă o contribuție deosebită la 
finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală 
referitoare la abordarea noilor provocări. În 
consecință, ar trebui stabilit un mecanism 
care să reducă mai mult din plățile mai 
mari, iar fondurile obținute în acest fel ar 
trebui, de asemenea, folosite la rezolvarea 
noilor provocări din cadrul dezvoltării 
rurale. Pentru a asigura proporționalitatea 
acestui mecanism, reducerile suplimentare 
ar trebuie să crească progresiv, în funcție 
de cuantumurile plăților în cauză.

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 
alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. Este evident faptul că beneficiarii 
mai mari nu necesită același nivel de ajutor 
unitar pentru ca obiectivul privind ajutorul 
pentru venit să fie atins în mod eficient. În 
plus, potențialul de adaptare facilitează 
funcționarea marilor beneficiari cu niveluri 
mai mici de ajutor unitar. Este deci 
echitabil să se preconizeze ca agricultorii 
care beneficiază de un cuantum ridicat al 
ajutorului să aibă o contribuție deosebită la 
finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală 
referitoare la abordarea noilor provocări. În 
consecință, ar trebui stabilit un mecanism 
care să reducă mai mult din plățile mai 
mari, iar fondurile obținute în acest fel ar 
trebui, de asemenea, folosite la sprijinirea 
veniturilor agricultorilor din regiunile și 
statele care constituie în prezent obiectul 
unei discriminări financiare, precum și 
pentru susținerea măsurilor legate de 
noile provocări ale strategiei de dezvoltare 
rurală. Pentru a asigura proporționalitatea 
acestui mecanism, reducerile suplimentare 
ar trebuie să crească progresiv, în funcție 
de cuantumurile plăților în cauză. Ar 
trebui, de asemenea, să se fixeze suma 
maximă a ajutorului acordat unei 
exploatații, ținând cont de numărul de 
persoane angajate.

Or. pl
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Justificare

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Amendamentul 168
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 
alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. Este evident faptul că beneficiarii 
mai mari nu necesită același nivel de ajutor 
unitar pentru ca obiectivul privind ajutorul 
pentru venit să fie atins în mod eficient. În 
plus, potențialul de adaptare facilitează 
funcționarea marilor beneficiari cu niveluri 
mai mici de ajutor unitar. Este deci 
echitabil să se preconizeze ca agricultorii 
care beneficiază de un cuantum ridicat al 
ajutorului să aibă o contribuție deosebită la 
finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală 
referitoare la abordarea noilor provocări. În 
consecință, ar trebui stabilit un mecanism 
care să reducă mai mult din plățile mai 
mari, iar fondurile obținute în acest fel ar 
trebui, de asemenea, folosite la rezolvarea 
noilor provocări din cadrul dezvoltării 
rurale. Pentru a asigura proporționalitatea 
acestui mecanism, reducerile suplimentare 
ar trebuie să crească progresiv, în funcție 
de cuantumurile plăților în cauză.

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 
alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. Este evident faptul că beneficiarii 
mai mari nu necesită același nivel de ajutor 
unitar pentru ca obiectivul privind ajutorul 
pentru venit să fie atins în mod eficient. În 
plus, potențialul de adaptare facilitează 
funcționarea marilor beneficiari cu niveluri 
mai mici de ajutor unitar. Este deci 
echitabil să se preconizeze ca agricultorii 
care beneficiază de un cuantum ridicat al 
ajutorului să aibă o contribuție deosebită la 
finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală 
referitoare la abordarea noilor provocări. În 
consecință, ar trebui stabilit un mecanism 
care să reducă mai mult din plățile mai 
mari, iar fondurile obținute în acest fel ar 
trebui, de asemenea, folosite la rezolvarea 
noilor provocări din cadrul dezvoltării 
rurale. Pentru a asigura proporționalitatea 
acestui mecanism, reducerile suplimentare 
ar trebuie să crească progresiv, în funcție 
de cuantumurile plăților în cauză. Tot din 
perspectiva echității, trebuie stabilit un 
prag maxim pentru volumul ajutoarelor 
primite de o exploatație, cu o valoare de 
200 000 EUR pentru fiecare agricultor, cu 
excepția cooperativelor. Cu toate acestea, 



AM\727226RO.doc 33/95 PE407.776v01-00

RO

acest prag poate varia în funcție de 
numărul de locuri de muncă protejate de 
drepturi create.

Or. pt

Justificare

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Amendamentul 169
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 
alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. Este evident faptul că beneficiarii 
mai mari nu necesită același nivel de ajutor 
unitar pentru ca obiectivul privind ajutorul 
pentru venit să fie atins în mod eficient. În 
plus, potențialul de adaptare facilitează 
funcționarea marilor beneficiari cu niveluri 
mai mici de ajutor unitar. Este deci 
echitabil să se preconizeze ca agricultorii 
care beneficiază de un cuantum ridicat al 
ajutorului să aibă o contribuție deosebită la 
finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală 
referitoare la abordarea noilor provocări. În 
consecință, ar trebui stabilit un mecanism 
care să reducă mai mult din plățile mai 
mari, iar fondurile obținute în acest fel ar 
trebui, de asemenea, folosite la rezolvarea 
noilor provocări din cadrul dezvoltării 
rurale. Pentru a asigura proporționalitatea 
acestui mecanism, reducerile suplimentare 
ar trebuie să crească progresiv, în funcție 
de cuantumurile plăților în cauză.

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 
alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. Este evident faptul că beneficiarii 
mai mari nu necesită același nivel de ajutor 
unitar pentru ca obiectivul privind ajutorul 
pentru venit să fie atins în mod eficient. În 
plus, potențialul de adaptare facilitează 
funcționarea marilor beneficiari cu niveluri 
mai mici de ajutor unitar. Este deci 
echitabil să se preconizeze ca agricultorii 
care beneficiază de un cuantum ridicat al 
ajutorului să aibă o contribuție deosebită la 
finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală 
referitoare la abordarea noilor provocări. În 
consecință, ar trebui stabilit un mecanism 
care să reducă din plățile mai mari, iar 
fondurile obținute în acest fel ar trebui, de 
asemenea, folosite la rezolvarea noilor 
provocări din cadrul dezvoltării rurale.
Pentru a asigura proporționalitatea acestui 
mecanism, reducerile suplimentare ar 
trebuie să crească progresiv, în funcție de 
cuantumurile plăților în cauză. Acest 
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mecanism ar trebui să ia în considerare 
impactul reducerii plăților asupra 
competitivității acestor fermieri. Statele 
membre ar trebui să poată aplica pe bază 
voluntară acest mecanism.

Or. ro

Justificare

Principiul coerenței și distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăților directe trebuie să aibă în vedere și 
condițiile diferite de dezvoltare a fermierilor și posibilitatea acestora de a-și menține 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Amendamentul 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 
alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. Este evident faptul că beneficiarii 
mai mari nu necesită același nivel de ajutor 
unitar pentru ca obiectivul privind ajutorul 
pentru venit să fie atins în mod eficient. În 
plus, potențialul de adaptare facilitează 
funcționarea marilor beneficiari cu niveluri 
mai mici de ajutor unitar. Este deci 
echitabil să se preconizeze ca agricultorii 
care beneficiază de un cuantum ridicat al 
ajutorului să aibă o contribuție deosebită la 
finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală 
referitoare la abordarea noilor provocări. În 
consecință, ar trebui stabilit un mecanism 
care să reducă mai mult din plățile mai 
mari, iar fondurile obținute în acest fel ar 
trebui, de asemenea, folosite la rezolvarea 
noilor provocări din cadrul dezvoltării 

(8) Distribuirea ajutorului direct pentru 
venit agricultorilor este caracterizată de 
alocarea unei mari părți din plăți unui 
număr de mari beneficiari mai degrabă 
restrâns. Este evident faptul că beneficiarii 
mai mari nu necesită același nivel de ajutor 
unitar pentru ca obiectivul privind ajutorul 
pentru venit să fie atins în mod eficient. În 
plus, potențialul de adaptare facilitează 
funcționarea marilor beneficiari cu niveluri 
mai mici de ajutor unitar. Este deci 
echitabil să se preconizeze ca agricultorii 
care beneficiază de un cuantum ridicat al 
ajutorului să aibă o contribuție deosebită la 
finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală 
referitoare la abordarea noilor provocări. În 
consecință, ar trebui stabilit un mecanism 
care să reducă mai mult din plățile mai 
mari, iar fondurile obținute în acest fel ar 
trebui, de asemenea, folosite la rezolvarea 
noilor provocări din cadrul dezvoltării 
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rurale. Pentru a asigura proporționalitatea 
acestui mecanism, reducerile suplimentare 
ar trebuie să crească progresiv, în funcție 
de cuantumurile plăților în cauză.

rurale sau din cadrul primului pilon 
pentru a face față unor situații specifice.
Pentru a asigura proporționalitatea acestui 
mecanism, reducerile suplimentare ar 
trebuie să crească progresiv, în funcție de 
cuantumurile plăților în cauză.

Or. es

Amendamentul 171
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În plus, statele membre ar trebui să 
aibă la dispoziție mijloace de sprijin 
speciale pentru a putea face față cu 
succes noilor provocări care ar putea 
rezulta ca urmare a efectelor „bilanțului 
de sănătate” al PAC.

Or. de

Amendamentul 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Situarea geografică deosebită a 
regiunilor ultraperiferice, precum și 
insularitatea, suprafața redusă, terenurile 
muntoase și clima impun sarcini 
suplimentare sectoarelor agricole aferente.
Pentru a atenua aceste sarcini și 
constrângeri este necesară derogarea de la 
obligația de a pune în aplicare reducerea 
modulării în cazul agricultorilor din 

(9) Situarea geografică deosebită a 
regiunilor ultraperiferice, precum și 
insularitatea, suprafața redusă, terenurile 
muntoase și clima impun sarcini 
suplimentare sectoarelor agricole aferente.
Pentru a atenua aceste sarcini și 
constrângeri este necesară impunerea 
obligației pentru agricultori de a aplica 
modularea în cazul în care nivelul de 
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zonele ultraperiferice. subvenție depășește 50 000 EUR, deci este 
semnificativ mai mare decât în alte 
regiuni.

Or. pl

Justificare

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Amendamentul 173
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Odată cu mărirea ratelor de 
modulare obligatorie, sistemul de 
modulare voluntară își pierde rațiunea de 
a fi, iar Regulamentul (CE) nr. 378/2007 
al Consiliului din 27 martie 2007 de 
stabilire a normelor pentru modularea 
voluntară a plăților directe1 ar trebui 
abrogat.
__________________
1 JO L 95, 5.4.2007, p. 1.

Or. pt

Amendamentul 174
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ratele crescute ale modulării 
obligatorii trebuie luate în considerare de 

eliminat
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acele state membre care au optat pentru 
punerea în aplicare a unui sistem de 
modulare voluntară. Regulamentul (CE) 
nr. 378/2007 al Consiliului din 27 martie 
2007 de stabilire a normelor pentru 
modularea voluntară a plăților directe 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 de stabilire a normelor comune 
pentru schemele de sprijin direct în cadrul 
politicii agricole comune și de stabilire a 
anumitor scheme de sprijin pentru 
agricultori ar trebui modificat în 
consecință.

Or. pt

Amendamentul 175
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cuantumurile rezultate în urma 
aplicării unui procentaj de 5 puncte care 
corespunde reducerilor modulării stabilite 
în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar 
trebui alocate între statele membre, în 
conformitate cu criterii obiective. Cu toate 
acestea, se stabilește că un anumit procent 
din aceste sume ar trebui să rămână în 
statele membre în care au fost generate.
Ținând seama de modificările structurale 
care rezultă în urma anulării intervenției 
pentru secară, ar trebui prevăzute măsuri 
specifice pentru anumite regiuni de 
producție a secarei, finanțate dintr-o parte 
din sumele generate prin modulare. Cu 
toate acestea, sumele obținute în urma 
punerii în aplicare a unei noi reduceri a 
modulării ar trebui să fie puse la 
dispoziția statelor membre în care au fost 
generate.

(11) Cuantumurile rezultate în urma 
aplicării unui procentaj de 5 puncte care 
corespunde reducerilor modulării stabilite 
în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar 
trebui depuse într-un fond și apoi alocate 
între statele membre, în conformitate cu 
criterii obiective, precum suprafața 
agricolă, ocuparea forței de muncă și/sau 
PIB pe cap de locuitor.

Or. pt
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Justificare

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.

Amendamentul 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cuantumurile rezultate în urma 
aplicării unui procentaj de 5 puncte care 
corespunde reducerilor modulării stabilite 
în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar 
trebui alocate între statele membre, în 
conformitate cu criterii obiective. Cu toate 
acestea, se stabilește că un anumit procent 
din aceste sume ar trebui să rămână în 
statele membre în care au fost generate.
Ținând seama de modificările structurale 
care rezultă în urma anulării intervenției 
pentru secară, ar trebui prevăzute măsuri 
specifice pentru anumite regiuni de 
producție a secarei, finanțate dintr-o parte 
din sumele generate prin modulare. Cu 
toate acestea, sumele obținute în urma 
punerii în aplicare a unei noi reduceri a 
modulării ar trebui să fie puse la 
dispoziția statelor membre în care au fost 
generate.

(11) Cuantumurile rezultate în urma 
aplicării tuturor reducerilor plăților 
directe ar trebui alocate între statele 
membre, în conformitate cu criterii 
obiective, asigurând în același timp o 
egalizare a nivelului subvențiilor între 
state și regiuni. Cu toate acestea, se 
stabilește că un anumit procent din aceste 
sume ar trebui să rămână în statele membre 
în care au fost generate. Ținând seama de 
modificările structurale care rezultă în 
urma anulării intervenției pentru secară, ar 
trebui prevăzute măsuri specifice pentru 
anumite regiuni de producție a secarei, 
finanțate dintr-o parte din sumele generate 
prin modulare.

Or. pl
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Amendamentul 177
Lutz Goepel

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cuantumurile rezultate în urma 
aplicării unui procentaj de 5 puncte care 
corespunde reducerilor modulării stabilite 
în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar 
trebui alocate între statele membre, în 
conformitate cu criterii obiective. Cu toate 
acestea, se stabilește că un anumit procent 
din aceste sume ar trebui să rămână în 
statele membre în care au fost generate.
Ținând seama de modificările structurale 
care rezultă în urma anulării intervenției 
pentru secară, ar trebui prevăzute măsuri 
specifice pentru anumite regiuni de 
producție a secarei, finanțate dintr-o parte 
din sumele generate prin modulare. Cu 
toate acestea, sumele obținute în urma 
punerii în aplicare a unei noi reduceri a 
modulării ar trebui să fie puse la dispoziția 
statelor membre în care au fost generate.

(11) Cuantumurile rezultate în urma 
aplicării unui procentaj de 5 puncte care 
corespunde reducerilor modulării stabilite 
în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar 
trebui alocate între statele membre, în 
conformitate cu criterii obiective. Cu toate 
acestea, se stabilește că un anumit procent 
din aceste sume ar trebui să rămână în 
statele membre în care au fost generate.
Ținând seama de modificările structurale 
care rezultă în urma anulării intervenției 
pentru secară, ar trebui prevăzute măsuri 
specifice pentru anumite regiuni de 
producție a secarei, finanțate dintr-o parte 
din sumele generate prin modulare. Cu 
toate acestea, sumele obținute în urma 
punerii în aplicare a unei reduceri 
suplimentare a modulării de maximum 4 
procente ar trebui să fie puse la dispoziția 
statelor membre în care au fost generate.

Or. de

Justificare

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Amendamentul 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cuantumurile rezultate în urma (11) Cuantumurile rezultate în urma 
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aplicării unui procentaj de 5 puncte care 
corespunde reducerilor modulării stabilite 
în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar 
trebui alocate între statele membre, în 
conformitate cu criterii obiective. Cu toate 
acestea, se stabilește că un anumit procent 
din aceste sume ar trebui să rămână în 
statele membre în care au fost generate.
Ținând seama de modificările structurale 
care rezultă în urma anulării intervenției 
pentru secară, ar trebui prevăzute măsuri 
specifice pentru anumite regiuni de 
producție a secarei, finanțate dintr-o parte 
din sumele generate prin modulare. Cu 
toate acestea, sumele obținute în urma 
punerii în aplicare a unei noi reduceri a 
modulării ar trebui să fie puse la dispoziția 
statelor membre în care au fost generate.

aplicării unui procentaj de 5 puncte care 
corespunde reducerilor modulării stabilite 
în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar 
trebui alocate între statele membre, în 
conformitate cu criterii obiective. Cu toate 
acestea, se stabilește că un anumit procent 
din aceste sume ar trebui să rămână în 
statele membre în care au fost generate.
Ținând seama de modificările structurale 
care rezultă în urma anulării intervenției 
pentru secară, ar trebui prevăzute măsuri 
specifice pentru anumite regiuni de 
producție a secarei, finanțate dintr-o parte 
din sumele generate prin modulare. Cu 
toate acestea, sumele obținute în urma 
punerii în aplicare a noilor procentaje de 
modulare și a plafonului pentru ajutoare
ar trebui să fie puse la dispoziția statelor 
membre în care au fost generate.

Or. es

Amendamentul 179
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a le oferi agricultorilor mai 
multă siguranță, modularea ar trebui să 
rămână la același nivel de 5% până în 
2013. Valoarea reală a plății unice pe 
exploatație a scăzut deja cu 12% din 
cauza inflației.

Or. en
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Amendamentul 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Modularea nu ar trebui să reducă 
suma netă plătită unui agricultor dintr-un 
nou stat membru sub valoarea sumei de 
plătit unui agricultor similar din alt stat 
membru. Odată ce modularea devine 
aplicabilă agricultorilor din noile state 
membre, rata reducerii ar trebui, în 
consecință, limitată la diferența dintre 
nivelul din calendarul de introducere 
treptată și nivelul din celelalte state 
membre după punerea în aplicare a 
modulării. În plus, agricultorii din noile 
state membre cărora li se aplică 
modularea nu ar mai trebui să beneficieze 
de plățile directe naționale 
complementare pentru a evita ca nivelul 
lor de ajutor să depășească nivelul din 
celelalte state membre.

eliminat

Or. pl

Justificare

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Amendamentul 181
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a ajuta agricultorii să respecte 
standardele unei agriculturi moderne de 
calitate superioară, este necesar ca statele 

(16) Pentru a ajuta agricultorii să respecte 
standardele unei agriculturi moderne de 
calitate superioară, este necesar ca statele 
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membre să inițieze un sistem cuprinzător 
de consiliere destinat exploatațiilor 
agricole comerciale. Acest sistem de 
consiliere agricolă trebuie să contribuie la 
o mai mare sensibilizare a agricultorilor cu 
privire la raporturile dintre fluxul de 
materii și procesele agricole, pe de o parte, 
și standardele de mediu, de siguranță a 
produselor alimentare, de sănătate și de 
bunăstare a animalelor, pe de altă parte, 
fără să afecteze în vreun fel obligațiile și 
responsabilitățile agricultorilor în ceea ce 
privește respectarea standardelor în cauză.

membre să inițieze un sistem cuprinzător 
de consiliere destinat tuturor 
agricultorilor. Acest sistem de consiliere 
agricolă trebuie să ajute agricultorii să 
producă într-un mod eficient și rentabil și 
să contribuie la o mai mare sensibilizare a 
acestora cu privire la raporturile dintre 
fluxul de materii și procesele agricole, pe 
de o parte, și standardele de mediu, de 
siguranță a produselor alimentare, de 
sănătate și de bunăstare a animalelor, pe de 
altă parte, fără să afecteze în vreun fel 
obligațiile și responsabilitățile 
agricultorilor în ceea ce privește 
respectarea standardelor în cauză.

Or. en

Amendamentul 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a ajuta agricultorii să respecte 
standardele unei agriculturi moderne de 
calitate superioară, este necesar ca statele 
membre să inițieze un sistem cuprinzător 
de consiliere destinat exploatațiilor 
agricole comerciale. Acest sistem de 
consiliere agricolă trebuie să contribuie la 
o mai mare sensibilizare a agricultorilor cu 
privire la raporturile dintre fluxul de 
materii și procesele agricole, pe de o parte,
și standardele de mediu, de siguranță a 
produselor alimentare, de sănătate și de 
bunăstare a animalelor, pe de altă parte, 
fără să afecteze în vreun fel obligațiile și 
responsabilitățile agricultorilor în ceea ce 
privește respectarea standardelor în cauză.

(16) Pentru a ajuta agricultorii să respecte 
standardele unei agriculturi moderne de 
calitate superioară, este necesar ca statele 
membre să inițieze un sistem cuprinzător 
de consiliere. Acest sistem de consiliere 
agricolă trebuie să contribuie la o mai mare 
sensibilizare a agricultorilor cu privire la 
raporturile dintre fluxul de materii și 
procesele agricole, pe de o parte, și 
standardele de mediu, de siguranță a 
produselor alimentare, de sănătate și de 
bunăstare a animalelor, pe de altă parte, 
fără să afecteze în vreun fel obligațiile și 
responsabilitățile agricultorilor în ceea ce 
privește respectarea standardelor în cauză.

Or. pl
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Justificare

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Amendamentul 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a ajuta agricultorii să respecte 
standardele unei agriculturi moderne de 
calitate superioară, este necesar ca statele 
membre să inițieze un sistem cuprinzător 
de consiliere destinat exploatațiilor 
agricole comerciale. Acest sistem de 
consiliere agricolă trebuie să contribuie la 
o mai mare sensibilizare a agricultorilor cu 
privire la raporturile dintre fluxul de 
materii și procesele agricole, pe de o parte, 
și standardele de mediu, de siguranță a 
produselor alimentare, de sănătate și de 
bunăstare a animalelor, pe de altă parte, 
fără să afecteze în vreun fel obligațiile și 
responsabilitățile agricultorilor în ceea ce 
privește respectarea standardelor în cauză.

(16) Pentru a ajuta agricultorii să respecte 
standardele unei agriculturi moderne de 
calitate superioară, este necesar ca statele 
membre să inițieze un sistem cuprinzător 
de consiliere destinat exploatațiilor 
agricole comerciale. Acest sistem de 
consiliere agricolă trebuie să contribuie la 
o mai mare sensibilizare a agricultorilor cu 
privire la raporturile dintre fluxul de 
materii și procesele agricole, pe de o parte, 
și standardele de mediu, de biodiversitate,
de siguranță a produselor alimentare, de 
sănătate și de bunăstare a animalelor, pe de 
altă parte, fără să afecteze în vreun fel 
obligațiile și responsabilitățile
agricultorilor în ceea ce privește 
respectarea standardelor în cauză.

Or. fr

Amendamentul 184
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Gestionarea ajutoarelor de valoare 
mică poate fi o sarcină împovărătoare 
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pentru autoritățile competente ale statelor 
membre. Sistemele de ajutor nu deosebesc 
deloc între agricultorii care primesc sume 
mici și cei care primesc sume mai mari, 
condițiile de eligibilitate, prevederile 
administrative și procedurile de control 
fiind identice. Instituirea unui sistem 
simplificat și voluntar de ajutor pentru 
agricultorii care primesc cuantumuri mai
mici sau egale cu 1 000 EUR ar permite 
evitarea acestei probleme, prevăzându-se 
o plată unică fixă anuală, pentru 
agricultorii cărora li se aplică acest 
sistem. Toți agricultorii care primesc un 
ajutor mai mic de 1 000 EUR ar beneficia 
de un supliment pentru a ajunge la 
această valoare minimă.

Or. pt

Justificare

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Amendamentul 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Gestionarea sumelor mici este o 
sarcină împovărătoare pentru autoritățile 
competente ale statelor membre. Pentru a 
evita sarcinile administrative excesive ar 
trebui ca statele membre să nu acorde 
plăți directe în cazul în care plățile ar fi 
mai mici decât ajutorul comunitar mediu 
pentru un hectar sau pentru o altă 
suprafață, în cazul în care suprafața 
eligibilă a exploatației pentru care se 
solicită ajutor este mai mică de un hectar.

(19) Gestionarea sumelor mici este o 
sarcină împovărătoare pentru autoritățile 
competente ale statelor membre. Pentru a 
evita sarcinile administrative excesive ar 
trebui ca statelor membre să li se permită 
flexibilitatea de a stabili un prag minim 
pentru volumul vizat în cereri. Statelor 
membre li se dă dreptul de a opta pentru 
criterii luând în considerare particularitățile 
structurilor economiilor lor agricole.
Având în vedere faptul că drepturile la 
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Statelor membre li se dă dreptul de a opta 
pentru punerea în aplicare a unuia din 
cele două criterii luând în considerare 
particularitățile structurilor economiilor lor 
agricole. Având în vedere faptul că 
drepturile la plată speciale le-au fost 
alocate agricultorilor deținători ai așa-
numitelor exploatații agricole „fără teren”,
punerea în aplicare a pragului bazat pe 
hectare ar fi ineficientă. În consecință, 
acești agricultori vor beneficia de suma 
minimă bazată pe ajutorul mediu.

plată speciale le-au fost alocate 
agricultorilor deținători ai așa-numitelor 
exploatații agricole „fără teren”, punerea în 
aplicare a pragului bazat pe hectare ar fi 
ineficientă. În consecință, acești agricultori 
vor beneficia de suma minimă bazată pe 
ajutorul mediu.

Or. en

Justificare

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.

Amendamentul 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Gestionarea sumelor mici este o 
sarcină împovărătoare pentru autoritățile 
competente ale statelor membre. Pentru a 
evita sarcinile administrative excesive ar 
trebui ca statele membre să nu acorde plăți
directe în cazul în care plățile ar fi mai mici 
decât ajutorul comunitar mediu pentru un 
hectar sau pentru o altă suprafață, în cazul 
în care suprafața eligibilă a exploatației 
pentru care se solicită ajutor este mai mică 
de un hectar. Ar trebui instituită o 
dispoziție specială pentru statele membre 
în care structura exploatațiilor este 
fundamental diferită de structura medie din 
Comunitate. Statelor membre li se dă 

(19) Gestionarea sumelor mici este o 
sarcină împovărătoare pentru autoritățile 
competente ale statelor membre. Pentru a 
evita sarcinile administrative excesive ar 
trebui ca statele membre care iau o decizie 
în acest sens să se poată abține de la 
acordarea plăților directe în cazul în care 
plățile ar fi mai mici decât ajutorul 
comunitar mediu pentru un hectar sau 
pentru o altă suprafață, în cazul în care 
suprafața eligibilă a exploatației pentru 
care se solicită ajutor este mai mică de un 
hectar. Ar trebui instituită o dispoziție 
specială pentru statele membre în care 
structura exploatațiilor este fundamental 
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dreptul de a opta pentru punerea în aplicare 
a unuia din cele două criterii luând în 
considerare particularitățile structurilor 
economiilor lor agricole. Având în vedere 
faptul că drepturile la plată speciale le-au 
fost alocate agricultorilor deținători ai așa-
numitelor exploatații agricole „fără teren”, 
punerea în aplicare a pragului bazat pe 
hectare ar fi ineficientă. În consecință, 
acești agricultori vor beneficia de suma 
minimă bazată pe ajutorul mediu.

diferită de structura medie din Comunitate.
Statelor membre li se dă dreptul de a opta 
pentru punerea în aplicare a unuia din cele 
două criterii luând în considerare 
particularitățile structurilor economiilor lor 
agricole. Având în vedere faptul că 
drepturile la plată speciale le-au fost 
alocate agricultorilor deținători ai așa-
numitelor exploatații agricole „fără teren”, 
punerea în aplicare a pragului bazat pe 
hectare ar fi ineficientă. În consecință, 
acești agricultori vor beneficia de suma 
minimă bazată pe ajutorul mediu.

Or. es

Amendamentul 187
Ioannis Gklavakis

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Gestionarea sumelor mici este o 
sarcină împovărătoare pentru autoritățile 
competente ale statelor membre. Pentru a 
evita sarcinile administrative excesive ar 
trebui ca statele membre să nu acorde
plăți directe în cazul în care plățile ar fi mai 
mici decât ajutorul comunitar mediu pentru 
un hectar sau pentru o altă suprafață, în 
cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care se solicită ajutor 
este mai mică de un hectar. Ar trebui 
instituită o dispoziție specială pentru statele 
membre în care structura exploatațiilor este 
fundamental diferită de structura medie din 
Comunitate. Statelor membre li se dă 
dreptul de a opta pentru punerea în aplicare 
a unuia din cele două criterii luând în 
considerare particularitățile structurilor 
economiilor lor agricole. Având în vedere 
faptul că drepturile la plată speciale le-au 
fost alocate agricultorilor deținători ai așa-
numitelor exploatații agricole „fără teren”, 

(19) Gestionarea sumelor mici este o 
sarcină împovărătoare pentru autoritățile 
competente ale statelor membre. Pentru a 
evita sarcinile administrative excesive 
statele membre pot să nu acorde plăți 
directe în cazul în care plățile ar fi mai mici 
decât ajutorul comunitar mediu pentru un 
hectar sau pentru o altă suprafață, în cazul 
în care suprafața eligibilă a exploatației 
pentru care se solicită ajutor este mai mică 
de un hectar. Ar trebui instituită o 
dispoziție specială pentru statele membre 
în care structura exploatațiilor este 
fundamental diferită de structura medie din 
Comunitate. Statelor membre li se dă 
dreptul de a opta pentru punerea în aplicare 
a unuia din cele două criterii luând în 
considerare particularitățile structurilor 
economiilor lor agricole. Având în vedere 
faptul că drepturile la plată speciale le-au 
fost alocate agricultorilor deținători ai așa-
numitelor exploatații agricole „fără teren”, 
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punerea în aplicare a pragului bazat pe 
hectare ar fi ineficientă. În consecință, 
acești agricultori vor beneficia de suma 
minimă bazată pe ajutorul mediu.

punerea în aplicare a pragului bazat pe 
hectare ar fi ineficientă. În consecință, 
acești agricultori vor beneficia de suma 
minimă bazată pe ajutorul mediu.

Or. el

Justificare

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Amendamentul 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Experiența punerii în aplicare a 
schemei unice de plată demonstrează că 
ajutorul decuplat pe venit a fost, în 
anumite cazuri, acordat unor beneficiari 
care nu sunt persoane fizice și al căror 
domeniu de activitate nu vizează sau 
vizează doar parțial sectorul agricol.
Pentru a evita alocarea ajutorului pe venit 
din domeniul agricol unor asemenea 
societăți comerciale sau firme și pentru a 
garanta faptul că ajutorul comunitar este 
folosit în întregime în scopul asigurării 
unui standard de viață echitabil pentru 
comunitatea agricolă, ar trebui ca statele 
membre să fie autorizate, în cazul în care 
are loc o asemenea alocare, să nu acorde 
plăți directe în temeiul prezentului 
regulament.

eliminat

Or. es
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Amendamentul 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Experiența punerii în aplicare a 
schemei unice de plată demonstrează că 
ajutorul decuplat pe venit a fost, în anumite 
cazuri, acordat unor beneficiari care nu 
sunt persoane fizice și al căror domeniu de 
activitate nu vizează sau vizează doar 
parțial sectorul agricol. Pentru a evita 
alocarea ajutorului pe venit din domeniul 
agricol unor asemenea societăți comerciale 
sau firme și pentru a garanta faptul că 
ajutorul comunitar este folosit în întregime 
în scopul asigurării unui standard de viață 
echitabil pentru comunitatea agricolă, ar 
trebui ca statele membre să fie autorizate, 
în cazul în care are loc o asemenea alocare, 
să nu acorde plăți directe în temeiul 
prezentului regulament.

(20) Experiența punerii în aplicare a 
schemei unice de plată demonstrează că 
ajutorul decuplat pe venit a fost, în anumite 
cazuri, acordat unor beneficiari care nu 
sunt persoane fizice și al căror domeniu de 
activitate nu vizează sau vizează doar 
parțial sectorul agricol. Pentru a evita 
alocarea ajutorului pe venit din domeniul 
agricol unor asemenea societăți comerciale 
sau firme și pentru a garanta faptul că 
ajutorul comunitar este folosit în întregime 
în scopul asigurării unui standard de viață 
echitabil pentru comunitatea agricolă, ar 
trebui ca, în cazul în care are loc o 
asemenea alocare, să se stabilească 
criteriile care autorizează neacordarea de
plăți directe la nivelul Uniunii.

Or. pl

Justificare

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Amendamentul 190
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Autoritățile naționale competente ar (21) Autoritățile naționale competente ar 
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trebui să efectueze integral plățile către 
beneficiari, prevăzute în cadrul sistemelor 
comunitare de ajutor, sub rezerva 
reducerilor prevăzute în prezentul 
regulament și în perioadele stabilite. În 
scopul flexibilității gestionării plăților 
directe, statelor membre li se dă dreptul să 
efectueze plăți directe în două tranșe pe an.

trebui să efectueze integral plățile către 
beneficiari, prevăzute în cadrul sistemelor 
comunitare de ajutor, sub rezerva 
reducerilor prevăzute în prezentul 
regulament și în perioadele stabilite. În 
scopul flexibilității gestionării plăților 
directe, statelor membre ar trebui să li se 
dea dreptul să efectueze plăți directe în 
două tranșe pe an și, sub rezerva nevoilor 
sectorului, să beneficieze de flexibilitate 
atunci când hotărăsc datele de efectuare a 
plăților.

Or. en

Amendamentul 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Sistemele de ajutor din cadrul politicii 
agricole comune prevăd un ajutor direct 
pentru venit, în special pentru a asigura un 
nivel de viață echitabil pentru populația 
agricolă. Acest obiectiv este strâns legat de 
conservarea zonelor rurale. Pentru a se 
evita alocarea incorectă a fondurilor 
comunitare, nu ar trebui efectuată nicio 
plată de ajutor către agricultorii care au 
creat în mod artificial condițiile necesare 
pentru a beneficia de aceste plăți.

(22) Sistemele de ajutor din cadrul politicii 
agricole comune prevăd un ajutor direct 
pentru venit, în special pentru a asigura un 
nivel de viață echitabil pentru populația 
agricolă. Acest obiectiv este strâns legat de 
conservarea zonelor rurale. În consecință, 
exploatațiile familiale ar trebui sprijinite 
cu prioritate.

Or. pl

Justificare

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.
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Amendamentul 192
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a îndeplini obiectivele politicii 
agricole comune, sistemele comune de 
ajutor trebuie adaptate circumstanțelor și, 
dacă este cazul, în termene foarte scurte.
Prin urmare, beneficiarii nu trebuie să 
considere condițiile de acordare a 
ajutoarelor imuabile și trebuie să fie 
pregătiți pentru o eventuală revizuire a 
acestora în funcție de evoluțiile 
economice sau de situația bugetară.

eliminat

Or. en

Amendamentul 193
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a îndeplini obiectivele politicii 
agricole comune, sistemele comune de 
ajutor trebuie adaptate circumstanțelor și, 
dacă este cazul, în termene foarte scurte.
Prin urmare, beneficiarii nu trebuie să 
considere condițiile de acordare a 
ajutoarelor imuabile și trebuie să fie 
pregătiți pentru o eventuală revizuire a 
acestora în funcție de evoluțiile economice 
sau de situația bugetară.

(23) Pentru a îndeplini obiectivele politicii 
agricole comune, sistemele comune de 
ajutor trebuie adaptate circumstanțelor și, 
dacă este cazul, în termene foarte scurte.
Prin urmare, beneficiarii nu trebuie să 
considere condițiile de acordare a 
ajutoarelor imuabile și trebuie să fie 
pregătiți pentru o eventuală revizuire a 
acestora în funcție de evoluțiile economice 
sau de situația bugetară. Principiile care 
stau la baza PAC, așa cum sunt prevăzute 
în Tratat, trebuie, totuși, respectate.

Or. en
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Amendamentul 194
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a îndeplini obiectivele politicii 
agricole comune, sistemele comune de 
ajutor trebuie adaptate circumstanțelor și, 
dacă este cazul, în termene foarte scurte.
Prin urmare, beneficiarii nu trebuie să 
considere condițiile de acordare a 
ajutoarelor imuabile și trebuie să fie 
pregătiți pentru o eventuală revizuire a 
acestora în funcție de evoluțiile economice 
sau de situația bugetară.

(23) Pentru a îndeplini obiectivele politicii 
agricole comune, sistemele comune de 
ajutor trebuie adaptate circumstanțelor.
Prin urmare, beneficiarii nu trebuie să 
considere condițiile de acordare a 
ajutoarelor imuabile și trebuie să fie 
pregătiți pentru o eventuală revizuire a 
acestora în funcție de evoluțiile economice 
sau de situația bugetară. Beneficiarii ar 
trebui să aibă la dispoziție termene 
rezonabile pentru a se adapta noilor 
condiții.

Or. ro

Justificare

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiții implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiții 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Amendamentul 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Primul pilon al PAC trebuie să fie 
menținut în viitor pentru a garanta rolul 
esențial al agricultorului în calitate de 
motor al economiei multor regiuni rurale, 
gardian al peisajului și garant al 
standardelor ridicate de siguranță 
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alimentară impuse de Uniunea 
Europeană.

Or. es

Justificare

O reducere sistematică a ajutoarelor directe primite de agricultori ar putea diminua 
considerabil rentabilitatea exploatațiilor și ar putea compromite existența multora dintre 
acestea. Uniunea Europeană trebuie să aibă grijă pe viitor să-și asigure autosuficiența 
alimentară.

Amendamentul 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Scoaterea obligatorie a terenurilor din 
circuitul agricol a fost introdusă ca un 
mecanism de control al aprovizionării.
Evoluțiile pieței în sectorul culturilor 
arabile, asemenea introducerii de ajutoare 
decuplate, nu mai justifică necesitatea 
menținerii acestui instrument, care, prin 
urmare, ar trebui să fie eliminat. Ajutorul 
pentru scoaterea terenurilor din circuitul 
agricol instituit în conformitate cu 
articolele 53 și 63 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 va fi 
astfel activat pe hectare care trebuie să 
îndeplinească aceleași condiții de 
eligibilitate ca și pentru celelalte drepturi.

(27) Scoaterea temporară obligatorie a 
terenurilor din producția agricolă 
alimentară a fost introdusă ca un 
mecanism de control al aprovizionării.
Evoluțiile pieței în sectorul culturilor 
arabile, asemenea introducerii de ajutoare 
decuplate, nu mai justifică necesitatea 
menținerii acestui instrument, care, prin 
urmare, ar trebui să fie eliminat. O parte 
din ajutorul pentru scoaterea temporară a
terenurilor din producția agricolă 
alimentară instituit în conformitate cu 
articolele 53 și 63 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 va fi 
astfel activată pe hectare care trebuie să 
îndeplinească aceleași condiții de 
eligibilitate ca și pentru celelalte drepturi.
Pierderea avantajelor de mediu oferite de 
scoaterea temporară a terenurilor din 
producția agricolă alimentară ar trebui 
compensată prin instituirea de noi 
mecanisme, în special în ceea ce privește 
biodiversitatea. Partea rămasă din 
ajutorul pentru scoaterea temporară a 
terenurilor din producția agricolă 
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alimentară ar trebui alocată unei obligații 
de conservare a unei suprafețe de 
biodiversitate prin instituirea unui drept 
la o plată unică de biodiversitate.

Or. fr

Amendamentul 197
Neil Parish

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Scoaterea temporară obligatorie a 
terenurilor din producția agricolă 
alimentară a fost introdusă ca un 
mecanism de control al aprovizionării.
Evoluțiile pieței în sectorul culturilor 
arabile, asemenea introducerii de ajutoare 
decuplate, nu mai justifică necesitatea 
menținerii acestui instrument, care, prin 
urmare, ar trebui să fie eliminat. Ajutorul 
pentru scoaterea terenurilor din circuitul 
agricol instituit în conformitate cu 
articolele 53 și  63 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 va fi 
astfel activat pe hectare care trebuie să 
îndeplinească aceleași condiții de 
eligibilitate ca și pentru celelalte drepturi.

(27) Scoaterea temporară obligatorie a 
terenurilor din producția agricolă 
alimentară a fost introdusă ca un 
mecanism de control al aprovizionării.
Evoluțiile pieței în sectorul culturilor 
arabile, asemenea introducerii de ajutoare 
decuplate, nu mai justifică necesitatea 
menținerii acestui instrument, care, prin 
urmare, ar trebui să fie eliminat. Ajutorul 
pentru scoaterea temporară a terenurilor 
din producția agricolă alimentară instituit 
în conformitate cu articolul 53 și articolul 
63 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 va deveni astfel un drept 
normal.

Or. en

Justificare

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.
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Amendamentul 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În urma integrării ajutorului anterior 
decuplat pentru piață în schema unică de 
plată, valoarea drepturilor la plată a avut 
la bază, în acele state membre care au 
optat pentru o punere în aplicare de tip 
istoric, nivelul individual al ajutorului 
anterior. Odată cu trecerea anilor de la 
introducerea schemei unice de plată și în 
urma integrării succesive a unor sectoare 
suplimentare în schema unică de plată, 
este din ce în ce mai greu de justificat 
legitimitatea existenței unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul de ajutor, diferențe care 
au la bază doar ajutorul anterior. Din 
acest motiv, statelor membre care au ales 
modelul istoric de punere în aplicare ar 
trebui să li se permită, în anumite condiții,
să reexamineze drepturile la plată alocate, 
în scopul aproximării valorii lor unitare, 
respectând, în același timp, principiile 
generale ale legislației comunitare și 
obiectivele politicii agricole comune. În 
acest context, statele membre pot lua în 
considerare particularitățile suprafețelor 
geografice în momentul stabilirii unor 
valori mai apropiate. Egalizarea drepturilor 
la plată ar trebui să aibă loc pe parcursul 
unei perioade adecvate de tranziție și în 
cadrul unui interval limitat de reduceri, 
pentru a permite agricultorilor să se 
adapteze în mod rezonabil la nivelurile de 
ajutor în schimbare.

(28) Statelor membre care au ales modelul 
istoric de punere în aplicare ar trebui să li 
se permită, în anumite condiții, să 
reexamineze drepturile la plată alocate, în 
scopul aproximării valorii lor unitare, 
respectând, în același timp, principiile 
generale ale legislației comunitare și 
obiectivele politicii agricole comune. În 
acest context, statele membre pot lua în 
considerare particularitățile suprafețelor 
geografice în momentul stabilirii unor 
valori mai apropiate. Egalizarea drepturilor 
la plată ar trebui să aibă loc pe parcursul 
unei perioade adecvate de tranziție, în 
funcție de ritmul ales de fiecare stat 
membru, și în cadrul unui interval limitat 
de reduceri, pentru a permite agricultorilor 
să se adapteze în mod rezonabil la 
nivelurile de ajutor în schimbare.

Or. es
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Amendamentul 199
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În urma integrării ajutorului anterior 
decuplat pentru piață în schema unică de 
plată, valoarea drepturilor la plată a avut la 
bază, în acele state membre care au optat 
pentru o punere în aplicare de tip istoric, 
nivelul individual al ajutorului anterior.
Odată cu trecerea anilor de la introducerea 
schemei unice de plată și în urma integrării 
succesive a unor sectoare suplimentare în 
schema unică de plată, este din ce în ce mai 
greu de justificat legitimitatea existenței 
unor diferențe individuale semnificative în 
ceea ce privește nivelul de ajutor, diferențe 
care au la bază doar ajutorul anterior. Din 
acest motiv, statelor membre care au ales 
modelul istoric de punere în aplicare ar 
trebui să li se permită, în anumite condiții, 
să reexamineze drepturile la plată alocate, 
în scopul aproximării valorii lor unitare, 
respectând, în același timp, principiile 
generale ale legislației comunitare și 
obiectivele politicii agricole comune. În 
acest context, statele membre pot lua în 
considerare particularitățile suprafețelor 
geografice în momentul stabilirii unor 
valori mai apropiate. Egalizarea 
drepturilor la plată ar trebui să aibă loc 
pe parcursul unei perioade adecvate de
tranziție și în cadrul unui interval limitat 
de reduceri, pentru a permite 
agricultorilor să se adapteze în mod 
rezonabil la nivelurile de ajutor în 
schimbare.

(28) În urma integrării ajutorului anterior 
decuplat pentru piață în schema unică de 
plată, valoarea drepturilor la plată a avut la 
bază, în acele state membre care au optat 
pentru o punere în aplicare de tip istoric, 
nivelul individual al ajutorului anterior.
Odată cu trecerea anilor de la introducerea 
schemei unice de plată și în urma integrării 
succesive a unor sectoare suplimentare în 
schema unică de plată, este din ce în ce mai 
greu de justificat legitimitatea existenței 
unor diferențe individuale semnificative în 
ceea ce privește nivelul de ajutor, diferențe 
care au la bază doar ajutorul anterior. Din 
acest motiv, ar trebui ca plata unică să fie 
condiționată de obligația de a cultiva sau 
de a menține în producție zonele pentru 
care se primește ajutor.

Or. pt

Justificare

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
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cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Amendamentul 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În urma integrării ajutorului anterior 
decuplat pentru piață în schema unică de 
plată, valoarea drepturilor la plată a avut la 
bază, în acele state membre care au optat 
pentru o punere în aplicare de tip istoric, 
nivelul individual al ajutorului anterior.
Odată cu trecerea anilor de la introducerea 
schemei unice de plată și în urma integrării 
succesive a unor sectoare suplimentare în 
schema unică de plată, este din ce în ce mai 
greu de justificat legitimitatea existenței 
unor diferențe individuale semnificative în 
ceea ce privește nivelul de ajutor, diferențe 
care au la bază doar ajutorul anterior. Din 
acest motiv, statelor membre care au ales 
modelul istoric de punere în aplicare ar 
trebui să li se permită, în anumite condiții, 
să reexamineze drepturile la plată alocate, 
în scopul aproximării valorii lor unitare, 
respectând, în același timp, principiile 
generale ale legislației comunitare și 
obiectivele politicii agricole comune. În 
acest context, statele membre pot lua în 
considerare particularitățile suprafețelor 
geografice în momentul stabilirii unor 
valori mai apropiate. Egalizarea 
drepturilor la plată ar trebui să aibă loc pe 
parcursul unei perioade adecvate de 
tranziție și în cadrul unui interval limitat de 
reduceri, pentru a permite agricultorilor să 
se adapteze în mod rezonabil la nivelurile 
de ajutor în schimbare.

(28) În urma integrării ajutorului anterior 
decuplat pentru piață în schema unică de 
plată, valoarea drepturilor la plată a avut la 
bază, în acele state membre care au optat 
pentru o punere în aplicare de tip istoric, 
nivelul individual al ajutorului anterior.
Odată cu trecerea anilor de la introducerea 
schemei unice de plată și în urma integrării 
succesive a unor sectoare suplimentare în 
schema unică de plată și a extinderii 
Uniunii, este din ce în ce mai greu de 
justificat legitimitatea existenței unor 
diferențe individuale semnificative în ceea 
ce privește nivelul de ajutor, diferențe care 
au la bază doar ajutorul anterior. Din acest 
motiv, ar trebui să se introducă la nivelul 
tuturor statelor membre o plată unică 
forfetară de bază, respectând, în același 
timp, principiile generale ale legislației 
comunitare și obiectivele politicii agricole 
comune. Această plată ar putea fi 
completată de plăți suplimentare pentru 
zonele în care condițiile de exploatație 
agricolă sunt puțin favorabile. Egalizarea 
drepturilor la plată ar trebui să aibă loc pe 
parcursul unei perioade adecvate de 
tranziție și în cadrul unui interval limitat de 
reduceri, pentru a permite agricultorilor să 
se adapteze în mod rezonabil la nivelurile 
de ajutor în schimbare. Ar trebui, totuși, ca 
nivelarea drepturilor la plată pentru noile 
state membre să se facă după terminarea 
perioadelor de tranziție stabilite pentru 
aceste state în actele de aderare.
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Or. pl

Justificare

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Amendamentul 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În urma integrării ajutorului anterior 
decuplat pentru piață în schema unică de 
plată, valoarea drepturilor la plată a avut la 
bază, în acele state membre care au optat 
pentru o punere în aplicare de tip istoric, 
nivelul individual al ajutorului anterior.
Odată cu trecerea anilor de la introducerea 
schemei unice de plată și în urma integrării 
succesive a unor sectoare suplimentare în 
schema unică de plată, este din ce în ce mai 
greu de justificat legitimitatea existenței 
unor diferențe individuale semnificative în 
ceea ce privește nivelul de ajutor, diferențe 
care au la bază doar ajutorul anterior. Din 
acest motiv, statelor membre care au ales 
modelul istoric de punere în aplicare ar 
trebui să li se permită, în anumite condiții, 
să reexamineze drepturile la plată alocate, 
în scopul aproximării valorii lor unitare, 
respectând, în același timp, principiile 
generale ale legislației comunitare și 
obiectivele politicii agricole comune. În 
acest context, statele membre pot lua în 
considerare particularitățile suprafețelor 
geografice în momentul stabilirii unor 
valori mai apropiate. Egalizarea drepturilor 
la plată ar trebui să aibă loc pe parcursul 
unei perioade adecvate de tranziție și în 

(28) În urma integrării ajutorului anterior 
decuplat pentru piață în schema unică de 
plată, valoarea drepturilor la plată a avut la 
bază, în acele state membre care au optat 
pentru o punere în aplicare de tip istoric, 
nivelul individual al ajutorului anterior.
Odată cu trecerea anilor de la introducerea 
schemei unice de plată și în urma integrării 
succesive a unor sectoare suplimentare în 
schema unică de plată, este din ce în ce mai 
greu de justificat legitimitatea existenței 
unor diferențe individuale semnificative în 
ceea ce privește nivelul de ajutor, diferențe 
care au la bază doar ajutorul anterior. Din 
acest motiv, statelor membre care au ales 
modelul istoric de punere în aplicare ar 
trebui să li se ceară, în anumite condiții, să 
reexamineze, după consultarea 
autorităților regionale și pe baza unui 
studiu de impact, drepturile la plată 
alocate, în scopul aproximării valorii lor 
unitare, respectând, în același timp, 
principiile generale ale legislației 
comunitare și obiectivele politicii agricole 
comune. În acest context, statele membre 
pot lua în considerare particularitățile 
suprafețelor geografice în momentul 
stabilirii unor valori mai apropiate.
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cadrul unui interval limitat de reduceri, 
pentru a permite agricultorilor să se 
adapteze în mod rezonabil la nivelurile de 
ajutor în schimbare.

Egalizarea drepturilor la plată ar trebui să 
aibă loc pe parcursul unei perioade 
adecvate de tranziție și în cadrul unui 
interval limitat de reduceri, pentru a 
permite agricultorilor să se adapteze în 
mod rezonabil la nivelurile de ajutor în 
schimbare.

Or. fr

Justificare

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Amendamentul 202
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În urma integrării ajutorului anterior 
decuplat pentru piață în schema unică de 
plată, valoarea drepturilor la plată a avut la 
bază, în acele state membre care au optat 
pentru o punere în aplicare de tip istoric, 
nivelul individual al ajutorului anterior.
Odată cu trecerea anilor de la introducerea 
schemei unice de plată și în urma integrării 
succesive a unor sectoare suplimentare în 
schema unică de plată, este din ce în ce mai 
greu de justificat legitimitatea existenței 
unor diferențe individuale semnificative în 
ceea ce privește nivelul de ajutor, diferențe 
care au la bază doar ajutorul anterior. Din 
acest motiv, statelor membre care au ales 
modelul istoric de punere în aplicare ar 
trebui să li se permită, în anumite condiții, 
să reexamineze drepturile la plată alocate, 
în scopul aproximării valorii lor unitare, 
respectând, în același timp, principiile 

(28) În urma integrării ajutorului anterior 
decuplat pentru piață în schema unică de 
plată, valoarea drepturilor la plată a avut la 
bază, în acele state membre care au optat 
pentru o punere în aplicare de tip istoric, 
nivelul individual al ajutorului anterior.
Odată cu trecerea anilor de la introducerea 
schemei unice de plată și în urma integrării 
succesive a unor sectoare suplimentare în 
schema unică de plată, se poate ca în 
anumite cazuri să fie din ce în ce mai greu 
de justificat legitimitatea existenței unor 
diferențe individuale semnificative în ceea 
ce privește nivelul de ajutor, diferențe care 
au la bază doar ajutorul anterior. Din acest 
motiv, statelor membre care au ales 
modelul istoric de punere în aplicare ar 
trebui să li se permită, în anumite condiții, 
să reexamineze drepturile la plată alocate, 
în scopul aproximării valorii lor unitare, 
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generale ale legislației comunitare și 
obiectivele politicii agricole comune. În 
acest context, statele membre pot lua în 
considerare particularitățile suprafețelor 
geografice în momentul stabilirii unor 
valori mai apropiate. Egalizarea 
drepturilor la plată ar trebui să aibă loc pe 
parcursul unei perioade adecvate de 
tranziție și în cadrul unui interval limitat de 
reduceri, pentru a permite agricultorilor să 
se adapteze în mod rezonabil la nivelurile 
de ajutor în schimbare.

respectând, în același timp, principiile 
generale ale legislației comunitare și 
obiectivele politicii agricole comune. În 
acest context, statele membre pot lua în 
considerare particularitățile suprafețelor 
geografice în momentul stabilirii unor 
valori mai apropiate. Atunci când un stat 
membru alege să egalizeze drepturile la 
plată, acest lucru ar trebui să aibă loc pe 
parcursul unei perioade adecvate de 
tranziție și în cadrul unui interval limitat de 
reduceri, pentru a permite agricultorilor să 
se adapteze în mod rezonabil la nivelurile 
de ajutor în schimbare.

Or. en

Amendamentul 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În temeiul reformei din 2003, statele 
membre au beneficiat de opțiunea de a 
pune în aplicare schema unică de plată 
prin intermediul punerii în aplicare de tip 
istoric sau regional. Începând din acel 
moment, statele membre au avut ocazia să 
evalueze efectele alegerilor lor în ceea ce 
privește adecvarea lor economică și 
administrativă. În consecință, statelor 
membre ar trebui să li se dea șansa să își 
reexamineze opțiunea inițială în urma 
experienței acumulate. Din acest motiv, pe 
lângă posibilitatea de a egaliza valoarea 
drepturilor la plată, statele membre care 
au pus în aplicare modelul istoric ar 
trebui autorizate să treacă la modelul 
regional. Mai mult, statelor membre care 
au ales să pună în aplicare modelul 
regional ar trebui să li se dea posibilitatea 
să-și reexamineze deciziile în anumite 

eliminat
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condiții, cu scopul de a aproxima valoarea 
drepturilor la plată în conformitate cu 
anumite etape prestabilite, respectând, în 
același timp, principiile generale ale 
legislației comunitare și obiectivele 
politicii agricole comune. Aceste 
schimbări ar trebui să aibă loc pe 
parcursul unei perioade de tranziție 
adecvate și în cadrul unui interval limitat 
de reduceri, pentru a permite 
agricultorilor să se adapteze în mod 
rezonabil la nivelurile de ajutor în 
schimbare.

Or. pl

Justificare

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Amendamentul 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În temeiul reformei din 2003, statele 
membre au beneficiat de opțiunea de a 
pune în aplicare schema unică de plată prin 
intermediul punerii în aplicare de tip istoric 
sau regional. Începând din acel moment, 
statele membre au avut ocazia să evalueze 
efectele alegerilor lor în ceea ce privește 
adecvarea lor economică și administrativă.
În consecință, statelor membre ar trebui să 
li se dea șansa să își reexamineze opțiunea 
inițială în urma experienței acumulate. Din 
acest motiv, pe lângă posibilitatea de a 
egaliza valoarea drepturilor la plată, statele

(29) În temeiul reformei din 2003, statele 
membre au beneficiat de opțiunea de a 
pune în aplicare schema unică de plată prin 
intermediul punerii în aplicare de tip istoric 
sau regional. Începând din acel moment, 
statele membre au avut ocazia să evalueze 
efectele alegerilor lor în ceea ce privește 
adecvarea lor economică și administrativă.
În consecință, statelor membre ar trebui să 
li se ceară să își reexamineze opțiunea 
inițială în urma experienței acumulate, 
după consultarea autorităților regionale și 
pe baza unui studiu de impact. Din acest 
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membre care au pus în aplicare modelul 
istoric ar trebui autorizate să treacă la 
modelul regional. Mai mult, statelor 
membre care au ales să pună în aplicare 
modelul regional ar trebui să li se dea 
posibilitatea să-și reexamineze deciziile în 
anumite condiții, cu scopul de a aproxima 
valoarea drepturilor la plată în conformitate 
cu anumite etape prestabilite, respectând, 
în același timp, principiile generale ale 
legislației comunitare și obiectivele 
politicii agricole comune. Aceste schimbări 
ar trebui să aibă loc pe parcursul unei 
perioade de tranziție adecvate și în cadrul 
unui interval limitat de reduceri, pentru a 
permite agricultorilor să se adapteze în 
mod rezonabil la nivelurile de ajutor în 
schimbare.

motiv, pe lângă posibilitatea de a egaliza 
valoarea drepturilor la plată, statelor
membre care au pus în aplicare modelul 
istoric ar trebui să li se ceară să treacă la 
modelul regional. Mai mult, statelor 
membre care au ales să pună în aplicare 
modelul regional ar trebui să li se dea 
posibilitatea să-și reexamineze deciziile în 
anumite condiții, cu scopul de a aproxima 
valoarea drepturilor la plată în conformitate 
cu anumite etape prestabilite, respectând, 
în același timp, principiile generale ale 
legislației comunitare și obiectivele 
politicii agricole comune. Aceste schimbări 
ar trebui să aibă loc pe parcursul unei 
perioade de tranziție adecvate și în cadrul 
unui interval limitat de reduceri, pentru a 
permite agricultorilor să se adapteze în 
mod rezonabil la nivelurile de ajutor în 
schimbare.

Or. fr

Justificare

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Amendamentul 205
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În temeiul reformei din 2003, statele 
membre au beneficiat de opțiunea de a 
pune în aplicare schema unică de plată prin 
intermediul punerii în aplicare de tip istoric 
sau regional. Începând din acel moment, 
statele membre au avut ocazia să evalueze 

(29) În temeiul reformei din 2003, statele 
membre au beneficiat de opțiunea de a 
pune în aplicare schema unică de plată prin 
intermediul punerii în aplicare de tip istoric 
sau regional. Începând din acel moment, 
statele membre au avut ocazia să evalueze 
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efectele alegerilor lor în ceea ce privește 
adecvarea lor economică și administrativă.
În consecință, statelor membre ar trebui să 
li se dea șansa să își reexamineze opțiunea 
inițială în urma experienței acumulate. Din 
acest motiv, pe lângă posibilitatea de a 
egaliza valoarea drepturilor la plată, statele 
membre care au pus în aplicare modelul 
istoric ar trebui autorizate să treacă la 
modelul regional. Mai mult, statelor 
membre care au ales să pună în aplicare 
modelul regional ar trebui să li se dea 
posibilitatea să-și reexamineze deciziile în 
anumite condiții, cu scopul de a aproxima 
valoarea drepturilor la plată în conformitate 
cu anumite etape prestabilite, respectând, 
în același timp, principiile generale ale 
legislației comunitare și obiectivele 
politicii agricole comune. Aceste schimbări 
ar trebui să aibă loc pe parcursul unei 
perioade de tranziție adecvate și în cadrul 
unui interval limitat de reduceri, pentru a 
permite agricultorilor să se adapteze în 
mod rezonabil la nivelurile de ajutor în 
schimbare.

efectele alegerilor lor în ceea ce privește 
adecvarea lor economică și administrativă.
În consecință, statelor membre ar trebui să 
li se dea șansa să își reexamineze opțiunea 
inițială în urma experienței acumulate. Din 
acest motiv, pe lângă posibilitatea de a 
egaliza valoarea drepturilor la plată, statele 
membre care au pus în aplicare modelul 
istoric ar trebui să aibă posibilitatea să 
treacă la modelul regional. Mai mult, 
statelor membre care au ales să pună în 
aplicare modelul regional ar trebui să li se 
dea posibilitatea să-și reexamineze 
deciziile în anumite condiții, cu scopul de a 
aproxima valoarea drepturilor la plată în 
conformitate cu anumite etape prestabilite, 
respectând, în același timp, principiile 
generale ale legislației comunitare și 
obiectivele politicii agricole comune.
Aceste schimbări ar trebui să aibă loc pe 
parcursul unei perioade de tranziție 
adecvate și în cadrul unui interval limitat 
de reduceri, pentru a permite agricultorilor 
să se adapteze în mod rezonabil la 
nivelurile de ajutor în schimbare.

Or. en

Amendamentul 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Propunere de regulament
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Este posibil ca sistemul de eco-
condiționalitate și/sau PAC să necesite și 
alte modificări în viitor, având în vedere 
că nivelurile actuale ale plăților par să nu 
fie întotdeauna proporționale cu 
eforturile de a se conforma ale 
agricultorilor în cauză, deoarece plățile 
depind încă într-o mare măsură de 
cheltuielile anterioare. Legislația privind 
protecția animalelor este în mod evident 
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deosebit de constrângătoare pentru 
crescătorii de animale, fapt care nu se 
reflectă în nivelul plăților acordate 
acestora. Cu toate acestea, dacă produsele 
importate ar respecta aceleași standarde 
în materie de protecție a animalelor, nu ar 
mai fi necesară compensarea 
agricultorilor pentru respectarea 
legislației comunitare din acest domeniu.
Prin urmare, Comisia ar trebui să facă 
eforturi pentru recunoașterea 
preocupărilor necomerciale drept criterii 
pentru import în cadrul negocierilor 
purtate sub egida Organizației Mondiale a 
Comerțului.

Or. en

Justificare

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Amendamentul 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 
introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăți din sistemul în 
cauză. În același timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opțiunilor 
prevăzute în secțiunile 2 și 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluțiilor pieței și 
al celor structurale. O analiză a experienței 
relevante indică faptul că decuplarea atrage 
după sine flexibilitate în alegerea făcută de 
producători, permițându-le să ia decizii cu 

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 
introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăți din sistemul în 
cauză. În același timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opțiunilor 
prevăzute în secțiunile 2 și 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluțiilor pieței și 
al celor structurale. O analiză a experienței 
relevante indică faptul că decuplarea ar 
putea atrage după sine flexibilitate în 
alegerea făcută de producători, permițându-
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privire la producție pe baza profitabilității 
și a răspunsului pieței. Acesta este în mod 
special cazul sectoarelor culturilor 
arabile, al hameiului și al semințelor și 
într-o anumită măsură, și al sectorului 
cărnii de vită. În consecință, plățile parțial 
cuplate în sectoarele în cauză ar trebui 
integrate în schema unică de plată.
Pentru ca agricultorii din sectorul cărnii 
de vită să se alinieze treptat noilor 
acorduri privind ajutorul ar trebui să se 
prevadă o integrare treptată a primei 
speciale pentru animalele mascul și a 
primei de sacrificare. Având în vedere 
faptul că plățile parțial cuplate din
sectoarele fructelor și legumelor au fost 
recent introduse, și doar ca măsură de 
tranziție, nu este necesară reexaminarea 
acestor sisteme.

le să ia decizii cu privire la producție pe 
baza profitabilității și a răspunsului pieței.
În consecință, statele membre care decid 
să avanseze pe calea decuplării 
ajutoarelor ar trebui autorizate să facă 
acest lucru. Având în vedere faptul că 
plățile parțial cuplate din sectoarele 
fructelor și legumelor au fost recent 
introduse, și doar ca măsură de tranziție, nu 
este necesară reexaminarea acestor sisteme.

Or. es

Amendamentul 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 
introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăți din sistemul în 
cauză. În același timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opțiunilor 
prevăzute în secțiunile 2 și 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluțiilor pieței și 
al celor structurale. O analiză a experienței 
relevante indică faptul că decuplarea atrage 
după sine flexibilitate în alegerea făcută de 
producători, permițându-le să ia decizii cu 
privire la producție pe baza profitabilității 
și a răspunsului pieței. Acesta este în mod 
special cazul sectoarelor culturilor arabile, 

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 
introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăți din sistemul în 
cauză. În același timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opțiunilor 
prevăzute în secțiunile 2 și 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluțiilor pieței și 
al celor structurale. O analiză a experienței 
relevante indică faptul că decuplarea atrage 
după sine flexibilitate în alegerea făcută de 
producători, permițându-le să ia decizii cu 
privire la producție pe baza profitabilității 
și a răspunsului pieței. Acesta este în mod 
special cazul sectoarelor culturilor arabile, 
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al hameiului și al semințelor și într-o 
anumită măsură, și al sectorului cărnii de 
vită. În consecință, plățile parțial cuplate în 
sectoarele în cauză ar trebui integrate în 
schema unică de plată. Pentru ca 
agricultorii din sectorul cărnii de vită să 
se alinieze treptat noilor acorduri privind 
ajutorul ar trebui să se prevadă o 
integrare treptată a primei speciale pentru 
animalele mascul și a primei de 
sacrificare. Având în vedere faptul că 
plățile parțial cuplate din sectoarele 
fructelor și legumelor au fost recent 
introduse, și doar ca măsură de tranziție, nu 
este necesară reexaminarea acestor sisteme.

al hameiului și al semințelor. În consecință, 
plățile parțial cuplate în sectoarele în cauză 
ar trebui integrate în schema unică de plată.
Având în vedere faptul că plățile parțial 
cuplate din sectoarele fructelor și 
legumelor au fost recent introduse, și doar 
ca măsură de tranziție, nu este necesară 
reexaminarea acestor sisteme.

Or. fr

Justificare

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Amendamentul 209
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a permis 
statelor membre, odată cu introducerea 
unei scheme unice de plată, să excludă 
anumite plăți din sistemul în cauză. În 
același timp, articolul 64 alineatul (3) din 
regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opțiunilor 
prevăzute în secțiunile 2 și 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluțiilor pieței și 
al celor structurale. O analiză a experienței 
relevante indică faptul că decuplarea atrage 
după sine flexibilitate în alegerea făcută de 

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 
introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăți din sistemul în 
cauză. În același timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opțiunilor 
prevăzute în secțiunile 2 și 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluțiilor pieței și 
al celor structurale. O analiză a experienței 
relevante indică faptul că decuplarea atrage 
după sine flexibilitate în alegerea făcută de 
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producători, permițându-le să ia decizii cu 
privire la producție pe baza profitabilității 
și a răspunsului pieței. Acesta este în mod 
special cazul sectoarelor culturilor arabile, 
al hameiului și al semințelor și într-o 
anumită măsură, și al sectorului cărnii de 
vită. În consecință, plățile parțial cuplate în 
sectoarele în cauză ar trebui integrate în 
schema unică de plată. Pentru ca 
agricultorii din sectorul cărnii de vită să se 
alinieze treptat noilor acorduri privind 
ajutorul ar trebui să se prevadă o integrare 
treptată a primei speciale pentru animalele 
mascul și a primei de sacrificare. Având în 
vedere faptul că plățile parțial cuplate din 
sectoarele fructelor și legumelor au fost 
recent introduse, și doar ca măsură de 
tranziție, nu este necesară reexaminarea 
acestor sisteme.

producători, permițându-le să ia decizii cu 
privire la producție pe baza profitabilității 
și a răspunsului pieței. Acesta este în mod 
special cazul sectoarelor culturilor arabile, 
al hameiului și al semințelor și într-o 
anumită măsură, și al sectorului cărnii de 
vită. În consecință, ar trebui să li se acorde 
statelor membre posibilitatea de a integra 
plățile parțial cuplate din sectoarele în 
cauză în schema unică de plată. Pentru ca 
agricultorii din sectorul cărnii de vită să se 
alinieze treptat noilor acorduri privind 
ajutorul ar trebui să se prevadă o integrare 
treptată a primei speciale pentru animalele 
mascul și a primei de sacrificare. Având în 
vedere faptul că plățile parțial cuplate din 
sectoarele fructelor și legumelor au fost 
recent introduse, și doar ca măsură de 
tranziție, nu este necesară reexaminarea 
acestor sisteme.

Or. pt

Justificare

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Amendamentul 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 
introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăți din sistemul în 
cauză. În același timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opțiunilor 

(30) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
permis statelor membre, odată cu 
introducerea unei scheme unice de plată, să 
excludă anumite plăți din sistemul în 
cauză. În același timp, articolul 64 alineatul 
(3) din regulamentul în cauză a prevăzut 
posibilitatea reexaminării opțiunilor 
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prevăzute în secțiunile 2 și 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluțiilor pieței și 
al celor structurale. O analiză a experienței 
relevante indică faptul că decuplarea atrage 
după sine flexibilitate în alegerea făcută de 
producători, permițându-le să ia decizii cu 
privire la producție pe baza profitabilității 
și a răspunsului pieței. Acesta este în mod 
special cazul sectoarelor culturilor 
arabile, al hameiului și al semințelor și 
într-o anumită măsură, și al sectorului 
cărnii de vită. În consecință, plățile parțial 
cuplate în sectoarele în cauză ar trebui 
integrate în schema unică de plată. Pentru 
ca agricultorii din sectorul cărnii de vită 
să se alinieze treptat noilor acorduri 
privind ajutorul ar trebui să se prevadă o 
integrare treptată a primei speciale pentru 
animalele mascul și a primei de 
sacrificare. Având în vedere faptul că 
plățile parțial cuplate din sectoarele 
fructelor și legumelor au fost recent 
introduse, și doar ca măsură de tranziție, nu 
este necesară reexaminarea acestor sisteme.

prevăzute în secțiunile 2 și 3 din capitolul 
5, titlul III, în contextul evoluțiilor pieței și 
al celor structurale. O analiză a experienței 
relevante indică faptul că decuplarea atrage 
după sine flexibilitate în alegerea făcută de 
producători, permițându-le să ia decizii cu 
privire la producție pe baza profitabilității 
și a răspunsului pieței. În consecință, 
plățile parțial cuplate din toate sectoarele 
ar trebui integrate în schema unică de plată.
Având în vedere faptul că plățile parțial 
cuplate din sectoarele fructelor și 
legumelor au fost recent introduse, și doar 
ca măsură de tranziție, nu este necesară 
reexaminarea acestor sisteme.

Or. en

Justificare

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Amendamentul 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Cu toate acestea, în ceea ce privește 
vacile de alăptare și sectorul ovinelor și 

eliminat
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caprinelor, menținerea unui nivel minim 
al producției agricole poate fi încă 
necesară, pentru economiile agricole din 
anumite regiuni și, în special, în cazul în 
care agricultorii nu pot recurge la alte 
alternative economice. În acest context, 
statele membre ar trebui să aibă opțiunea 
de a menține ajutorul cuplat la nivelul 
actual sau, pentru vacile de alăptare, la 
un nivel mai redus. În acest caz, ar trebui 
instituite dispoziții speciale cu privire la 
îndeplinirea cerințelor de identificare și 
înregistrare prevăzute de Regulamentul 
(CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului 
European și al Consiliului și de 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului , în special în vederea 
securizării trasabilității animalelor.

Or. en

Justificare

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Amendamentul 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Cu toate acestea, în ceea ce privește 
vacile de alăptare și sectorul ovinelor și 
caprinelor, menținerea unui nivel minim al 
producției agricole poate fi încă necesară,
pentru economiile agricole din anumite 
regiuni și, în special, în cazul în care 
agricultorii nu pot recurge la alte 
alternative economice. În acest context, 

(31) Cu toate acestea, menținerea unui 
nivel minim al producției agricole poate fi 
încă necesară pentru echilibrul anumitor 
sectoare și pentru economiile agricole din 
anumite regiuni și, în special, în cazul în 
care agricultorii nu pot recurge la alte 
alternative economice. În acest context, 
statele membre ar trebui să aibă opțiunea 
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statele membre ar trebui să aibă opțiunea 
de a menține ajutorul cuplat la nivelul 
actual sau, pentru vacile de alăptare, la un 
nivel mai redus. În acest caz, ar trebui 
instituite dispoziții speciale cu privire la 
îndeplinirea cerințelor de identificare și 
înregistrare prevăzute de Regulamentul 
(CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului 
European și al Consiliului și de 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului , în special în vederea 
securizării trasabilității animalelor.

de a menține ajutorul cuplat la nivelul 
actual.

Or. es

Amendamentul 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Cu toate acestea, în ceea ce privește 
vacile de alăptare și sectorul ovinelor și 
caprinelor, menținerea unui nivel minim al 
producției agricole poate fi încă necesară, 
pentru economiile agricole din anumite 
regiuni și, în special, în cazul în care 
agricultorii nu pot recurge la alte 
alternative economice. În acest context, 
statele membre ar trebui să aibă opțiunea 
de a menține ajutorul cuplat la nivelul 
actual sau, pentru vacile de alăptare, la un 
nivel mai redus. În acest caz, ar trebui 
instituite dispoziții speciale cu privire la 
îndeplinirea cerințelor de identificare și 
înregistrare prevăzute de Regulamentul 
(CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului 
European și al Consiliului și de 
Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului , în special în vederea 
securizării trasabilității animalelor.

(31) Cu toate acestea, în ceea ce privește 
producția animalieră și, prin urmare, 
prima specială pentru bovinele mascul, 
prima pentru sacrificarea vițeilor, prima 
pentru sacrificarea animalelor de specie 
bovină altele decât vițeii, vacile de alăptare 
și ajutoarele din sectorul ovinelor și 
caprinelor, menținerea unui nivel minim al 
producției agricole poate fi încă necesară, 
pentru economiile agricole din anumite 
regiuni și, în special, în cazul în care 
agricultorii nu pot recurge la alte 
alternative economice. În acest context, 
statele membre ar trebui să aibă opțiunea 
de a menține ajutorul cuplat la nivelul 
actual sau, pentru vacile de alăptare, 
ovinele și caprinele, la un nivel mai redus.
În acest caz, ar trebui instituite dispoziții 
speciale cu privire la îndeplinirea cerințelor 
de identificare și înregistrare prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
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Consiliului , în special în vederea 
securizării trasabilității animalelor.

Or. fr

Justificare

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Amendamentul 214
Kyösti Virrankoski

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Cu toate acestea, în ceea ce privește 
vacile de alăptare și sectorul ovinelor și 
caprinelor, menținerea unui nivel minim al 
producției agricole poate fi încă necesară, 
pentru economiile agricole din anumite 
regiuni și, în special, în cazul în care 
agricultorii nu pot recurge la alte 
alternative economice. În acest context, 
statele membre ar trebui să aibă opțiunea 
de a menține ajutorul cuplat la nivelul 
actual sau, pentru vacile de alăptare, la un 
nivel mai redus. În acest caz, ar trebui 
instituite dispoziții speciale cu privire la 
îndeplinirea cerințelor de identificare și 
înregistrare prevăzute de Regulamentul 
(CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului 
European și al Consiliului și de 
Regulamentul (CE) nr. 21/200414 al 
Consiliului , în special în vederea 
securizării trasabilității animalelor.

(31) În ceea ce privește prima pentru 
vacile de alăptare, prima specială pentru 
masculi, prima de sacrificare pentru viței
și sectorul ovinelor și caprinelor, 
menținerea unui nivel minim al producției 
agricole poate fi încă necesară, pentru 
echilibrarea sectoarelor și pentru 
economiile agricole din anumite regiuni și, 
în special, în cazul în care agricultorii nu 
pot recurge la alte alternative economice.
În acest context, statele membre ar trebui 
să aibă opțiunea de a menține ajutorul 
cuplat la nivelul actual sau, pentru vacile 
de alăptare, pentru prima specială pentru 
masculi și pentru prima de sacrificare 
pentru viței, la un nivel mai redus. În acest 
caz, ar trebui instituite dispoziții speciale 
cu privire la îndeplinirea cerințelor de 
identificare și înregistrare prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului și 
de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului , în special în vederea 
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securizării trasabilității animalelor.

Or. en

Justificare

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.

Amendamentul 215
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Sunt necesare măsuri specifice 
pentru ajutarea sectorului ovinelor din 
UE, care se află în grav declin. Ar trebui 
puse în aplicare recomandările cuprinse 
în rezoluția Parlamentului European din 
19 iunie 2008 privind viitorul sectoarelor 
ovinelor și caprinelor în Europa1.

Or. en

Amendamentul 216
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 5% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific pentru asigurări și fonduri 
mutuale. Având în vedere importanța 

1 Texte adoptate P6_TA(2008)0310.
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posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate 
a cotelor de lapte și ale decuplării 
ajutorului, în special în sectoarele 
sensibile. Având în vedere importanța 
crescândă a gestionării eficiente a factorilor 
de risc, statelor membre ar trebui să li se 
ofere posibilitatea de a contribui financiar 
la primele pe care agricultorii le plătesc 
pentru asigurarea culturilor, precum și la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice în cazul unor boli 
ale animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un 
nivel adecvat. Condițiile aplicabile 
contribuțiilor financiare la asigurările 
pentru culturi și la compensările legate de 
daune provocate de bolile animalelor sau 
ale plantelor ar trebui stabilite în 
consecință.

crescândă a gestionării eficiente a factorilor 
de risc, statelor membre ar trebui să li se 
ofere posibilitatea de a contribui financiar 
la primele pe care agricultorii le plătesc 
pentru asigurarea culturilor, precum și la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice directe în cazul 
unor boli ale animalelor sau ale plantelor.
Condițiile aplicabile contribuțiilor 
financiare la asigurările pentru culturi și la 
compensările legate de daune provocate de 
bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecință. Mai mult, va fi 
necesară o nouă legislație, care să oblige 
statele membre să introducă sisteme de 
partajare a costurilor pentru agricultori, 
care să acopere costurile care survin în 
cazul apariției bolilor contagioase la 
animale. Noua legislație ar trebui să 
stabilească un cadru comun în care 
statele membre vor trebui să elaboreze 
respectivele sisteme de partajare a 
costurilor. Scopul acestei noi legislații va 
fi acela de a elimina denaturarea 
concurenței dintre agricultorii din diferite 
state membre, cauzată de diferențele 
dintre contribuțiile publice naționale la 
costurile cauzate de apariția unor boli 
contagioase la animale. De asemenea, 
noua legislația ar trebui să aibă ca 
obiectiv și încurajarea agricultorilor să 
reducă la minimum riscul infecțiilor și al 
răspândirii bolilor contagioase la 
animale. Statele membre care folosesc 
deja sisteme de partajare a costurilor 
pentru agricultori vor trebui să modifice 
aceste sisteme, astfel încât să asigure 
compatibilitatea acestora cu cadrul 
comun.

Or. en
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Amendamentul 217
Neil Parish

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte și ale decuplării 
ajutorului, în special în sectoarele 
sensibile. Având în vedere importanța 
crescândă a gestionării eficiente a factorilor 
de risc, statelor membre ar trebui să li se 
ofere posibilitatea de a contribui financiar 
la primele pe care agricultorii le plătesc 
pentru asigurarea culturilor, precum și la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice în cazul unor boli 
ale animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat. Condițiile aplicabile contribuțiilor 
financiare la asigurările pentru culturi și la 
compensările legate de daune provocate de 
bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecință.

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 5% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte. Având în vedere 
importanța crescândă a gestionării eficiente 
a factorilor de risc, statelor membre ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a 
contribui financiar la primele pe care 
agricultorii le plătesc pentru asigurarea 
culturilor, precum și la finanțarea 
compensațiilor financiare ale unor pierderi 
economice în cazul unor boli ale 
animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat. Condițiile aplicabile contribuțiilor 
financiare la asigurările pentru culturi și la 
compensările legate de daune provocate de 
bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecință. Orice astfel de 
măsuri ar trebui considerate măsuri 
temporare care permit statelor membre să 
se adapteze la decuplarea totală și la o 
politică orientată și mai mult către piață 
și, prin urmare, ar trebui să-și înceteze 
valabilitatea în 2013.

Or. en
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Justificare

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Amendamentul 218
Lutz Goepel

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte și ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanța crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statelor
membre ar trebui să li se ofere 
posibilitatea de a contribui financiar la 
primele pe care agricultorii le plătesc 
pentru asigurarea culturilor, precum și la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice în cazul unor boli 
ale animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat. Condițiile aplicabile 
contribuțiilor financiare la asigurările 
pentru culturi și la compensările legate de 

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 12% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produselor
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte și ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanța crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statele 
membre pot contribui financiar la primele 
pe care agricultorii le plătesc pentru 
asigurarea culturilor, precum și la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice în cazul unor boli 
ale animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat.
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daune provocate de bolile animalelor sau 
ale plantelor ar trebui stabilite în 
consecință.

Or. de

Justificare

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Amendamentul 219
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte și ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanța crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statelor 
membre ar trebui să li se ofere posibilitatea 
de a contribui financiar la primele pe care 
agricultorii le plătesc pentru asigurarea 
culturilor, precum și la finanțarea 
compensațiilor financiare ale unor pierderi 
economice în cazul unor boli ale 
animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. În cazul 
noilor state membre care nu beneficiază 
de 100% plăți directe, pentru a permite 
acumularea unor fonduri suficiente, acest 
procent ar trebui crescut la 15%. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte și ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanța crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statelor 
membre ar trebui să li se ofere posibilitatea 
de a contribui financiar la primele pe care 
agricultorii le plătesc pentru asigurarea 
culturilor, precum și la finanțarea 
compensațiilor financiare ale unor pierderi 
economice în cazul unor boli ale 
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ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat. Condițiile aplicabile 
contribuțiilor financiare la asigurările 
pentru culturi și la compensările legate de 
daune provocate de bolile animalelor sau 
ale plantelor ar trebui stabilite în 
consecință.

animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat.

Or. ro

Justificare

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăți directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 și ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducție la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Amendamentul 220
Kyösti Virrankoski

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte și ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanța crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statelor 
membre ar trebui să li se ofere posibilitatea 
de a contribui financiar la primele pe care 
agricultorii le plătesc pentru asigurarea 
culturilor, precum și la finanțarea 

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 15% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte și ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanța crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statelor 
membre ar trebui să li se ofere posibilitatea 
de a contribui financiar la primele pe care 
agricultorii le plătesc pentru asigurarea 
culturilor, precum și la finanțarea 
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compensațiilor financiare ale unor pierderi 
economice în cazul unor boli ale
animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat. Condițiile aplicabile contribuțiilor 
financiare la asigurările pentru culturi și la 
compensările legate de daune provocate de 
bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecință.

compensațiilor financiare ale unor pierderi 
economice în cazul unor boli ale 
animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat. Condițiile aplicabile contribuțiilor 
financiare la asigurările pentru culturi și la 
compensările legate de daune provocate de 
bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecință.

Or. en

Amendamentul 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte și ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanța crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statelor 
membre ar trebui să li se ofere 
posibilitatea de a contribui financiar la 
primele pe care agricultorii le plătesc 
pentru asigurarea culturilor, precum și la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice în cazul unor 
boli ale animalelor sau ale plantelor. În 
vederea respectării obligațiilor 

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 20% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte și ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile.
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internaționale ale Comunității, resursele 
care ar putea fi folosite pentru orice 
măsură privind ajutorul cuplat ar trebui 
limitate la un nivel adecvat. Condițiile 
aplicabile contribuțiilor financiare la 
asigurările pentru culturi și la compensările 
legate de daune provocate de bolile 
animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecință.

Or. es

Amendamentul 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate a 
cotelor de lapte și ale decuplării ajutorului, 
în special în sectoarele sensibile. Având în 
vedere importanța crescândă a gestionării 
eficiente a factorilor de risc, statelor 
membre ar trebui să li se ofere posibilitatea 
de a contribui financiar la primele pe care 
agricultorii le plătesc pentru asigurarea 
culturilor, precum și la finanțarea 
compensațiilor financiare ale unor pierderi 
economice în cazul unor boli ale 
animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite și indicate.
Un astfel de ajutor ar trebui să dea statelor 
membre posibilitatea de a rezolva 
problemele referitoare la mediu și de a 
îmbunătăți calitatea și comercializarea 
produsele agricole. Ajutorul specific ar 
trebui, de asemenea, să fie disponibil în 
vederea atenuării consecințelor eliminării 
treptate a cotelor de lapte și ale decuplării 
ajutorului, în special în sectoarele sensibile.
Având în vedere importanța crescândă a 
gestionării eficiente a factorilor de risc, 
statelor membre ar trebui să li se ofere 
posibilitatea de a contribui financiar la 
primele pe care agricultorii le plătesc 
pentru asigurarea culturilor, precum și la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice în cazul unor boli 
ale animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
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adecvat. Condițiile aplicabile contribuțiilor 
financiare la asigurările pentru culturi și la 
compensările legate de daune provocate de 
bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecință.

adecvat. Condițiile aplicabile contribuțiilor 
financiare la asigurările pentru culturi și la 
compensările legate de daune provocate de 
bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecință. Orice astfel de 
măsuri ar trebui considerate măsuri 
temporare care permit statelor membre să 
se adapteze la decuplarea totală și la o 
politică orientată și mai mult către piață 
și, prin urmare, ar trebui să-și înceteze 
valabilitatea în 2013.

Or. en

Justificare

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Amendamentul 223
Stéphane Le Foll

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor eliminării treptate 
a cotelor de lapte și ale decuplării 
ajutorului, în special în sectoarele sensibile.
Având în vedere importanța crescândă a 
gestionării eficiente a factorilor de risc, 
statelor membre ar trebui să li se ofere 
posibilitatea de a contribui financiar la 

(32) Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a utiliza până la 10% din 
plafoanele lor pentru acordarea ajutorului 
specific, în cazuri bine definite. Un astfel 
de ajutor ar trebui să dea statelor membre 
posibilitatea de a rezolva problemele 
referitoare la mediu și de a îmbunătăți 
calitatea și comercializarea produsele 
agricole. Ajutorul specific ar trebui, de 
asemenea, să fie disponibil în vederea 
atenuării consecințelor decuplării 
ajutorului, în special în sectoarele sensibile.
Având în vedere importanța crescândă a 
gestionării eficiente a factorilor de risc, 
statelor membre ar trebui să li se ofere 
posibilitatea de a contribui financiar la 
primele pe care agricultorii le plătesc 
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primele pe care agricultorii le plătesc 
pentru asigurarea culturilor, precum și la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice în cazul unor boli 
ale animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat. Condițiile aplicabile contribuțiilor 
financiare la asigurările pentru culturi și la 
compensările legate de daune provocate de 
bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecință.

pentru asigurarea culturilor, precum și la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice în cazul unor boli 
ale animalelor sau ale plantelor. În vederea 
respectării obligațiilor internaționale ale 
Comunității, resursele care ar putea fi 
folosite pentru orice măsură privind 
ajutorul cuplat ar trebui limitate la un nivel 
adecvat. Condițiile aplicabile contribuțiilor 
financiare la asigurările pentru culturi și la 
compensările legate de daune provocate de 
bolile animalelor sau ale plantelor ar trebui 
stabilite în consecință.

Or. fr

Justificare

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Amendamentul 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Având în vedere creșterea 
importanței gestionării eficiente a 
factorilor de risc, statelor membre ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a 
contribui financiar la primele pe care 
agricultorii le plătesc pentru asigurarea 
agricolă, precum și la finanțarea 
compensațiilor financiare pentru pierderi 
economice în cazul unor boli ale 
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animalelor sau ale plantelor.

Or. es

Justificare

Asigurările agricole actuale nu acoperă doar culturile; există, de asemenea, asigurări pentru 
creșterea animalelor, care nu ar trebui să fie eliminate.

Amendamentul 225
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Statelor membre trebuie să li se 
permită să instituie măsuri de sprijin 
speciale, pentru a putea face față cu 
succes noilor provocări care ar putea 
rezulta ca urmare a efectelor „bilanțului 
de sănătate” al PAC.

Or. de

Amendamentul 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Plățile directe din cadrul schemei 
unice de plată au avut la bază valori de 
referință referitoare la plățile directe 
primite anterior sau plăți la hectar pe 
regiuni. Agricultorii din noile state membre 
nu au beneficiat de plățile comunitare 
directe și nu au dispus de referințe istorice 
pentru anii calendaristici 2000, 2001 și 
2002. În consecință, s-a prevăzut, în cadrul 

(33) Plățile directe din cadrul schemei 
unice de plată au avut la bază valori de 
referință referitoare la plățile directe 
primite anterior sau plăți la hectar pe 
regiuni. Agricultorii din noile state membre 
nu au beneficiat de plățile comunitare 
directe și nu au dispus de referințe istorice 
pentru anii calendaristici 2000, 2001 și 
2002. În consecință, s-a prevăzut, în cadrul 
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Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 ca în 
noile state membre, schema unică de plată 
să aibă la bază plăți pe hectar pe regiuni.
Cu toate acestea, utilizarea perioadelor de 
referință poate fi luată în considerare 
mulți ani după aderarea noilor state 
membre la Comunitate, în cazul acelor 
state membre care nu au trecut încă la 
schema unică de plată. În consecință, în 
vederea facilitării tranziției spre schema 
unică de plată și în special în vederea 
evitării cererilor speculative, statelor 
membre ar trebui să fie autorizate să ia în 
considerare, în momentul calculării 
drepturilor la plată din cadrul schemei 
unice de plată, suprafețele pentru care a 
fost acordat ajutorul istoric din cadrul 
schemei unice de plată.

Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 ca în 
noile state membre, schema unică de plată 
să aibă la bază plăți pe hectar pe regiuni.
Cu toate acestea, la câțiva ani de la 
aderarea noilor state membre la 
Comunitate și în cazul apariției unor 
diferențe nejustificate în distribuția 
plăților directe, ar trebui să se ia în calcul 
introducerea, începând cu 2014, a unei 
plăți forfetare în toate statele membre ale 
UE.

Or. pl

Justificare

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Amendamentul 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În cadrul opțiunii pentru schema unică 
de plată pe regiuni, noile state membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a ajusta 
valoarea drepturilor pe hectar pe baza unor 
criterii obiective, pentru a asigura 
tratamentul egal între agricultori și pentru 
a evita denaturarea pieței.

eliminat

Or. pl
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Justificare

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Amendamentul 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Decuplarea ajutorului direct și 
introducerea schemei unice de plată au fost 
elemente esențiale în procesul de reformă a 
politicii agricole comune. Cu toate acestea, 
în 2003 s-au găsit mai multe motive în 
favoarea păstrării ajutorului specific pentru 
un anumit număr de culturi. Experiența 
câștigată prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
împreună cu evoluția situației pieței, indică 
faptul că sistemele care au fost păstrate în 
afara schemei unice de plată în 2003 pot fi 
acum integrate în sistemul în cauză, cu 
scopul de a promova o agricultură mai 
orientată spre piață și mai durabilă. Acesta 
este în special cazul sectorului uleiului de 
măsline, caz în care a fost pusă în 
aplicare doar o parte marginală a 
ajutorului. Este, de asemenea, și cazul 
plăților pentru grâu dur, plante 
proteaginoase, orez, amidon de cartofi și 
fructe cu coajă lemnoasă, cazuri în care 
eficacitatea tot mai mică a plăților cuplate 
rămase sprijină opțiunea decuplării. În 
cazul inului ar trebui, de asemenea, să se 
elimine ajutorul pentru prelucrare și să se 
integreze sumele aferente în schema 
unică de plată. În ceea ce privește orezul, 
furajele uscate, cartofii pentru amidon și 
inul, ar trebui asigurată o perioadă de 
tranziție pentru a le garanta trecerea cât 
mai lipsită de probleme la ajutorul 
decuplat. În ceea ce privește fructele de 

(36) Decuplarea ajutorului direct și 
introducerea schemei unice de plată au fost 
elemente esențiale în procesul de reformă a 
politicii agricole comune. Cu toate acestea, 
în 2003 s-au găsit mai multe motive în 
favoarea păstrării ajutorului specific pentru 
un anumit număr de culturi. Experiența 
câștigată prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
împreună cu evoluția situației pieței indică 
faptul că sistemele care au fost păstrate în 
afara schemei unice de plată în 2003 ar 
putea fi acum integrate în sistemul în 
cauză, la alegerea statelor membre, cu 
scopul de a promova o agricultură mai 
orientată spre piață și mai durabilă.
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coajă lemnoasă, statele membre ar trebui 
să aibă posibilitatea de a continua să 
plătească partea națională a ajutorului 
printr-o modalitate cuplată, pentru a 
amortiza efectele decuplării.

Or. es

Amendamentul 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Decuplarea ajutorului direct și 
introducerea schemei unice de plată au fost 
elemente esențiale în procesul de reformă a 
politicii agricole comune. Cu toate acestea, 
în 2003 s-au găsit mai multe motive în 
favoarea păstrării ajutorului specific pentru 
un anumit număr de culturi. Experiența 
câștigată prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
împreună cu evoluția situației pieței, indică 
faptul că sistemele care au fost păstrate în 
afara schemei unice de plată în 2003 pot fi 
acum integrate în sistemul în cauză, cu 
scopul de a promova o agricultură mai 
orientată spre piață și mai durabilă. Acesta 
este în special cazul sectorului uleiului de 
măsline, caz în care a fost pusă în aplicare 
doar o parte marginală a ajutorului. Este, 
de asemenea, și cazul plăților pentru grâu 
dur, plante proteaginoase, orez, amidon de 
cartofi și fructe cu coajă lemnoasă, cazuri 
în care eficacitatea tot mai mică a plăților 
cuplate rămase sprijină opțiunea decuplării.
În cazul inului ar trebui, de asemenea, să 
se elimine ajutorul pentru prelucrare și să 
se integreze sumele aferente în schema 
unică de plată. În ceea ce privește orezul, 
furajele uscate, cartofii pentru amidon și 
inul, ar trebui asigurată o perioadă de 
tranziție pentru a le garanta trecerea cât 

(36) Decuplarea ajutorului direct și 
introducerea schemei unice de plată au fost 
elemente esențiale în procesul de reformă a 
politicii agricole comune. Cu toate acestea, 
în 2003 s-au găsit mai multe motive în 
favoarea păstrării ajutorului specific pentru 
un anumit număr de culturi. Experiența 
câștigată prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
împreună cu evoluția situației pieței, indică 
faptul că sistemele care au fost păstrate în 
afara schemei unice de plată în 2003 pot fi 
acum integrate în sistemul în cauză, cu 
scopul de a promova o agricultură mai 
orientată spre piață și mai durabilă. Acesta 
este în special cazul sectorului uleiului de 
măsline, caz în care a fost pusă în aplicare 
doar o parte marginală a ajutorului. Este, 
de asemenea, și cazul plăților pentru grâu 
dur, orez, amidon de cartofi și fructe cu 
coajă lemnoasă, cazuri în care eficacitatea 
tot mai mică a plăților cuplate rămase 
sprijină opțiunea decuplării. În ceea ce 
privește cartofii pentru amidon și inul, ar 
trebui asigurată o perioadă de tranziție 
pentru a le garanta trecerea cât mai lipsită 
de probleme la ajutorul decuplat. În ceea ce 
privește fructele de coajă lemnoasă, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
continua să plătească partea națională a 
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mai lipsită de probleme la ajutorul 
decuplat. În ceea ce privește fructele de 
coajă lemnoasă, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a continua să plătească 
partea națională a ajutorului printr-o 
modalitate cuplată, pentru a amortiza 
efectele decuplării.

ajutorului printr-o modalitate cuplată, 
pentru a amortiza efectele decuplării.

Or. fr

Justificare

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Amendamentul 230
Bernadette Bourzai

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Decuplarea ajutorului direct și 
introducerea schemei unice de plată au fost 
elemente esențiale în procesul de reformă a 
politicii agricole comune. Cu toate acestea, 
în 2003 s-au găsit mai multe motive în 
favoarea păstrării ajutorului specific pentru 
un anumit număr de culturi. Experiența 
câștigată prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
împreună cu evoluția situației pieței, indică 
faptul că sistemele care au fost păstrate în 
afara schemei unice de plată în 2003 pot fi 
acum integrate în sistemul în cauză, cu 
scopul de a promova o agricultură mai 
orientată spre piață și mai durabilă. Acesta 
este în special cazul sectorului uleiului de 
măsline, caz în care a fost pusă în aplicare 

(36) Decuplarea ajutorului direct și 
introducerea schemei unice de plată au fost 
elemente esențiale în procesul de reformă a 
politicii agricole comune. Cu toate acestea, 
în 2003 s-au găsit mai multe motive în 
favoarea păstrării ajutorului specific pentru 
un anumit număr de culturi. Experiența 
câștigată prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
împreună cu evoluția situației pieței, indică 
faptul că sistemele care au fost păstrate în 
afara schemei unice de plată în 2003 pot fi 
acum integrate în sistemul în cauză, cu 
scopul de a promova o agricultură mai 
orientată spre piață și mai durabilă. Acesta 
este în special cazul sectorului uleiului de 
măsline, caz în care a fost pusă în aplicare 
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doar o parte marginală a ajutorului. Este, 
de asemenea, și cazul plăților pentru grâu 
dur, plante proteaginoase, orez, amidon de 
cartofi și fructe cu coajă lemnoasă, cazuri 
în care eficacitatea tot mai mică a plăților 
cuplate rămase sprijină opțiunea decuplării.
În cazul inului ar trebui, de asemenea, să 
se elimine ajutorul pentru prelucrare și să 
se integreze sumele aferente în schema 
unică de plată. În ceea ce privește orezul, 
furajele uscate, cartofii pentru amidon și 
inul, ar trebui asigurată o perioadă de 
tranziție pentru a le garanta trecerea cât 
mai lipsită de probleme la ajutorul 
decuplat. În ceea ce privește fructele de 
coajă lemnoasă, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a continua să plătească 
partea națională a ajutorului printr-o 
modalitate cuplată, pentru a amortiza 
efectele decuplării.

doar o parte marginală a ajutorului. Este, 
de asemenea, și cazul plăților pentru grâu 
dur, orez și amidon de cartofi, cazuri în 
care eficacitatea tot mai mică a plăților 
cuplate rămase sprijină opțiunea decuplării.
În ceea ce privește orezul, cartofii pentru 
amidon și inul, ar trebui asigurată o 
perioadă de tranziție pentru a le garanta 
trecerea cât mai lipsită de probleme la 
ajutorul decuplat. În ceea ce privește 
fructele de coajă lemnoasă, statele membre 
ar trebui să aibă posibilitatea de a continua 
să plătească partea națională a ajutorului 
printr-o modalitate cuplată, pentru a 
amortiza efectele decuplării.

Or. fr

Justificare

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Amendamentul 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Decuplarea ajutorului direct și 
introducerea schemei unice de plată au fost 
elemente esențiale în procesul de reformă a 
politicii agricole comune. Cu toate acestea, 
în 2003 s-au găsit mai multe motive în 
favoarea păstrării ajutorului specific pentru 

(36) Decuplarea ajutorului direct și 
introducerea schemei unice de plată au fost 
elemente esențiale în procesul de reformă a 
politicii agricole comune. Cu toate acestea, 
în 2003 s-au găsit mai multe motive în 
favoarea păstrării ajutorului specific pentru 
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un anumit număr de culturi. Experiența 
câștigată prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
împreună cu evoluția situației pieței, indică 
faptul că sistemele care au fost păstrate în 
afara schemei unice de plată în 2003 pot fi 
acum integrate în sistemul în cauză, cu 
scopul de a promova o agricultură mai 
orientată spre piață și mai durabilă. Acesta 
este în special cazul sectorului uleiului de 
măsline, caz în care a fost pusă în aplicare 
doar o parte marginală a ajutorului. Este, 
de asemenea, și cazul plăților pentru grâu 
dur, plante proteaginoase, orez, amidon de 
cartofi și fructe cu coajă lemnoasă, cazuri 
în care eficacitatea tot mai mică a plăților 
cuplate rămase sprijină opțiunea decuplării.
În cazul inului ar trebui, de asemenea, să se 
elimine ajutorul pentru prelucrare și să se 
integreze sumele aferente în schema unică 
de plată. În ceea ce privește orezul, furajele 
uscate, cartofii pentru amidon și inul, ar 
trebui asigurată o perioadă de tranziție 
pentru a le garanta trecerea cât mai lipsită 
de probleme la ajutorul decuplat. În ceea ce 
privește fructele de coajă lemnoasă, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
continua să plătească partea națională a 
ajutorului printr-o modalitate cuplată, 
pentru a amortiza efectele decuplării.

un anumit număr de culturi. Experiența 
câștigată prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
împreună cu evoluția situației pieței, indică 
faptul că sistemele care au fost păstrate în 
afara schemei unice de plată în 2003 pot fi 
acum integrate în sistemul în cauză, cu 
scopul de a promova o agricultură mai 
orientată spre piață și mai durabilă. Acesta 
este în special cazul sectorului uleiului de 
măsline, caz în care a fost pusă în aplicare 
doar o parte marginală a ajutorului. Este, 
de asemenea, și cazul plăților pentru grâu 
dur, plante proteaginoase, orez și amidon 
de cartofi, cazuri în care eficacitatea tot 
mai mică a plăților cuplate rămase sprijină 
opțiunea decuplării. În cazul inului ar 
trebui, de asemenea, să se elimine ajutorul 
pentru prelucrare și să se integreze sumele 
aferente în schema unică de plată. În ceea 
ce privește orezul, furajele uscate, cartofii 
pentru amidon și inul, ar trebui asigurată o 
perioadă de tranziție pentru a le garanta 
trecerea cât mai lipsită de probleme la 
ajutorul decuplat. În ceea ce privește 
fructele de coajă lemnoasă, statele membre 
ar trebui să aibă posibilitatea de a continua 
să plătească partea națională a ajutorului 
printr-o modalitate cuplată, pentru a 
amortiza efectele decuplării.

Or. fr

Justificare

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.
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Amendamentul 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Ca o consecință a integrării de noi 
sisteme în schema unică de plată, ar trebui 
prevăzut un calcul al noului nivel de ajutor 
individual pe venit în cadrul sistemului în 
cauză. În cazul fructelor cu coajă 
lemnoasă, al amidonului de cartofi, al 
inului și al furajelor uscate, o asemenea 
creștere ar trebui acordată pe baza 
ajutorului pe care l-au obținut agricultorii 
în anii cei mai recenți. Cu toate acestea, 
în cazul integrării plăților care până 
acum au fost excluse parțial din schema 
unică de plată, statelor membre ar trebui 
să li se ofere opțiunea de a utiliza 
perioadele de referință inițiale.

(37) Ca o consecință a eventualei integrări 
de noi sisteme în schema unică de plată, ar 
trebui prevăzut un calcul al noului nivel de 
ajutor individual pe venit în cadrul 
sistemului în cauză.

Or. es

Amendamentul 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Ca o consecință a integrării de noi 
sisteme în schema unică de plată, ar trebui 
prevăzut un calcul al noului nivel de ajutor 
individual pe venit în cadrul sistemului în 
cauză. În cazul fructelor cu coajă lemnoasă, 
al amidonului de cartofi, al inului și al 
furajelor uscate, o asemenea creștere ar 
trebui acordată pe baza ajutorului pe care l-
au obținut agricultorii în anii cei mai recenți.
Cu toate acestea, în cazul integrării plăților 
care până acum au fost excluse parțial din 
schema unică de plată, statelor membre ar 

(37) Ca o consecință a integrării de noi 
sisteme în schema unică de plată, ar trebui 
prevăzută o dispoziție temporară pentru 
calculul noului nivel de ajutor individual pe 
venit în cadrul sistemului în cauză până în 
2013. În cazul fructelor cu coajă lemnoasă, al 
amidonului de cartofi și al inului, o asemenea 
creștere ar trebui acordată pe baza ajutorului 
pe care l-au obținut agricultorii în anii cei 
mai recenți. Cu toate acestea, în cazul 
integrării plăților care până acum au fost 
excluse parțial din schema unică de plată, 
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trebui să li se ofere opțiunea de a utiliza 
perioadele de referință inițiale.

statelor membre ar trebui să li se ofere 
opțiunea de a utiliza perioadele de referință 
inițiale. Începând cu 2014, ar trebui să se 
aplice un regim de plată unică forfetară 
directă în toate statele membre.

Or. pl

Justificare

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Amendamentul 234
Jan Mulder, Niels Busk

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Ca o consecință a integrării de noi 
sisteme în schema unică de plată, ar trebui 
prevăzut un calcul al noului nivel de ajutor 
individual pe venit în cadrul sistemului în 
cauză. În cazul fructelor cu coajă 
lemnoasă, al amidonului de cartofi, al 
inului și al furajelor uscate, o asemenea 
creștere ar trebui acordată pe baza 
ajutorului pe care l-au obținut agricultorii 
în anii cei mai recenți. Cu toate acestea, în 
cazul integrării plăților care până acum au 
fost excluse parțial din schema unică de 
plată, statelor membre ar trebui să li se 
ofere opțiunea de a utiliza perioadele de 
referință inițiale.

(37) Ca o consecință a integrării de noi 
sisteme în schema unică de plată, ar trebui 
prevăzut un calcul al noului nivel de ajutor 
individual pe venit în cadrul sistemului în 
cauză. În cazul fructelor cu coajă 
lemnoasă, al amidonului de cartofi, al 
inului și al furajelor uscate, o asemenea 
creștere ar trebui acordată pe baza 
ajutorului pe care l-au obținut agricultorii 
în anii cei mai recenți sau pe baza cotelor 
de producție ale agricultorilor din ultimii 
ani. Cu toate acestea, în cazul integrării 
plăților care până acum au fost excluse 
parțial din schema unică de plată, statelor 
membre ar trebui să li se ofere opțiunea de 
a utiliza perioadele de referință inițiale.

Or. en
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Amendamentul 235
Bernadette Bourzai

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Ca o consecință a integrării de noi 
sisteme în schema unică de plată, ar trebui 
prevăzut un calcul al noului nivel de ajutor
individual pe venit în cadrul sistemului în 
cauză. În cazul fructelor cu coajă 
lemnoasă, al amidonului de cartofi, al 
inului și al furajelor uscate, o asemenea 
creștere ar trebui acordată pe baza 
ajutorului pe care l-au obținut agricultorii 
în anii cei mai recenți. Cu toate acestea, în 
cazul integrării plăților care până acum au 
fost excluse parțial din schema unică de 
plată, statelor membre ar trebui să li se 
ofere opțiunea de a utiliza perioadele de 
referință inițiale.

(37) Ca o consecință a integrării de noi 
sisteme în schema unică de plată, ar trebui 
prevăzut un calcul al noului nivel de ajutor 
individual pe venit în cadrul sistemului în 
cauză. În cazul amidonului de cartofi și al 
inului, o asemenea creștere ar trebui 
acordată pe baza ajutorului pe care l-au 
obținut agricultorii în anii cei mai recenți.
Cu toate acestea, în cazul integrării plăților 
care până acum au fost excluse parțial din 
schema unică de plată, statelor membre ar 
trebui să li se ofere opțiunea de a utiliza 
perioadele de referință inițiale.

Or. fr

Justificare

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Amendamentul 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Ca o consecință a integrării de noi 
sisteme în schema unică de plată, ar trebui 
prevăzut un calcul al noului nivel de ajutor 
individual pe venit în cadrul sistemului în 

(37) Ca o consecință a integrării de noi 
sisteme în schema unică de plată, ar trebui 
prevăzut un calcul al noului nivel de ajutor 
individual pe venit în cadrul sistemului în 
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cauză. În cazul fructelor cu coajă 
lemnoasă, al amidonului de cartofi, al 
inului și al furajelor uscate, o asemenea 
creștere ar trebui acordată pe baza 
ajutorului pe care l-au obținut agricultorii 
în anii cei mai recenți. Cu toate acestea, în 
cazul integrării plăților care până acum au 
fost excluse parțial din schema unică de 
plată, statelor membre ar trebui să li se 
ofere opțiunea de a utiliza perioadele de
referință inițiale.

cauză. În cazul amidonului de cartofi, al 
inului și al furajelor uscate, o asemenea 
creștere ar trebui acordată pe baza 
ajutorului pe care l-au obținut agricultorii 
în anii cei mai recenți. Cu toate acestea, în 
cazul integrării plăților care până acum au 
fost excluse parțial din schema unică de 
plată, statelor membre ar trebui să li se 
ofere opțiunea de a utiliza perioadele de 
referință inițiale.

Or. fr

Justificare

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Amendamentul 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Este oportună sublinierea situației 
ajutoarelor pentru producătorii de tutun, 
sector în care experiența ne arată că 
ajutorul cuplat ar trebui să se 
prelungească până în 2013 pentru a evita 
grave repercusiuni socio-economice în 
anumite regiuni și pentru a pregăti mai 
bine producătorii pentru tranziția către 
noul regim.

Or. es
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Amendamentul 238
Constantin Dumitriu

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
stabilit un ajutor specific pentru culturile 
energetice pentru a ajuta la dezvoltarea 
sectorului. Datorită evoluțiilor recente din 
sectorul bioenergiei și, în special cererii 
mari de produse din acest sector pe piața 
internațională și introducerii de obiective 
obligatorii pentru 2020 pentru cota parte 
din bioenergie în totalul de combustibil, 
nu mai există suficiente motive pentru a 
acorda ajutor specific pentru culturile 
energetice.

eliminat

Or. ro

Justificare

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.

Amendamentul 239
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
stabilit un ajutor specific pentru culturile 

(38) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a 
stabilit un ajutor specific pentru culturile 
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energetice pentru a ajuta la dezvoltarea 
sectorului. Datorită evoluțiilor recente din 
sectorul bioenergiei și, în special cererii 
mari de produse din acest sector pe piața 
internațională și introducerii de obiective 
obligatorii pentru 2020 pentru cota parte 
din bioenergie în totalul de combustibil, nu 
mai există suficiente motive pentru a 
acorda ajutor specific pentru culturile 
energetice.

energetice pentru a ajuta la dezvoltarea 
sectorului. Datorită evoluțiilor recente din 
sectorul bioenergiei și, în special cererii 
mari de produse din acest sector pe piața 
internațională și introducerii de obiective 
obligatorii pentru 2020 pentru cota parte 
din bioenergie în totalul de combustibil, nu 
mai există suficiente motive pentru a 
acorda ajutor cuplat pentru culturile 
energetice. În consecință, și sumele 
aferente ar trebui incluse pe viitor în 
schema unică de plată.

Or. de

Amendamentul 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Actul de aderare a Republicii Cehe, 
Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, 
Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și 
Slovaciei și Actul de aderare a Bulgariei și 
României au prevăzut ca agricultorii din 
noile state membre să primească plăți 
directe, în urma unui mecanism de 
introducere treptată.

(41) Actul de aderare a Republicii Cehe, 
Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, 
Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și 
Slovaciei și Actul de aderare a Bulgariei și 
României au prevăzut ca agricultorii din 
noile state membre să primească plăți 
directe, în urma unui mecanism de 
introducere treptată. Aceste plăți ar trebui 
calculate pe baza ratei unice forfetare în 
toate statele membre.

Or. pl

Justificare

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Amendamentul 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Ca o consecință a introducerii treptate 
a plăților directe în noile state membre, 
actele de aderare au prevăzut un cadru care 
să permită noilor state membre să 
efectueze plăți directe naționale 
complementare. Ar trebui stabilite 
condițiile de acordare a acestor plăți.

(44) Ca o consecință a introducerii treptate 
a plăților directe în noile state membre, 
actele de aderare au prevăzut un cadru care 
să permită noilor state membre să 
efectueze plăți directe naționale 
complementare. Aceste plăți 
complementare ar trebui eliminate, iar 
noile plăți ar trebui calculate pe baza rate 
unice forfetare în toate statele membre.

Or. pl

Justificare

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Amendamentul 242
Giovanna Corda

Propunere de regulament
Considerentul 50a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50a) Date fiind tulburările recente de pe 
piața mondială, care au afectat în mod 
serios Uniunea Europeană, este imperativ 
să se instituie o serie de  instrumente în 
vederea unei echilibrări mai eficiente a 
piețelor, și în special în vederea asigurării 
unei alimentații demne pentru fiecare 
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ființă umană. De altfel, dat fiind faptul că 
cunoștințele aprofundate ale Uniunii 
Europene în materie de politică agricolă 
trebuie transmise țărilor celor mai puțin 
dezvoltate, astfel încât acestea să își poată 
consolida producția și să poată lua măsuri 
de precauție împotriva tulburărilor pieței, 
ar fi utilă crearea unei veritabile politici 
de schimb cu agricultorii din aceste țări, 
pentru a-i include în programele de 
formare ale Uniunii Europene. În acest 
scop, este important să fie mărită oferta 
mondială, promovând totodată o 
agricultură competitivă și ecologică.

Or. fr
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