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Amendamentul 12
Agnes Schierhuber 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În contextul evaluării punerii în 
aplicare a reformei politicii agricole 
comune (PAC) din 2003, schimbările 
climatice, energiile regenerabile, 
gestionarea apei şi biodiversitatea au fost 
identificate ca fiind noi provocări majore 
pentru agricultura europeană. 

(1) În contextul evaluării punerii în 
aplicare a reformei politicii agricole 
comune (PAC) din 2003, schimbările 
climatice, energiile regenerabile, 
gestionarea apei, biodiversitatea şi 
renunţarea la cotele de lapte au fost 
identificate ca fiind noi provocări majore 
pentru agricultura europeană.

Or. de

Justificare

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Amendamentul 13
Neil Parish 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este important ca acţiunile referitoare 
la aceste priorităţi să fie consolidate şi mai 
mult în programele de dezvoltare rurală 
aprobate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2005 al Consiliului.

(5) În cazul în care programele de 
dezvoltare rurală ale statelor membre nu 
cuprind măsurile suficiente şi adecvate 
menţionate în anexa II, este important ca 
acţiunile referitoare la aceste priorităţi să 
fie consolidate şi mai mult în programele 
de dezvoltare rurală aprobate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 
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Consiliului.

Or. en

Justificare

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Amendamentul 14
Esther De Lange 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sondajul Eurobarometru din 2007 
intitulat „Atitudinea cetăţenilor UE faţă 
de bunăstarea animală” arată că o mare 
majoritate (72%) a cetăţenilor europeni 
consideră că agricultorii ar trebui să fie 
remuneraţi pentru costurile suplimentare 
care pot rezulta din respectarea unor 
standarde mai ridicate de bunăstare a 
animalelor. În plus, protocolul privind 
protecţia şi bunăstarea animalelor, anexat 
la tratat, solicită Comunităţii şi statelor 
membre ca, atunci când formulează şi 
pun în aplicare politica agricolă 
comunitară, să acorde o mare atenţie 
cerinţelor referitoare la bunăstarea 
animalelor.

Or. en
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Amendamentul 15
Agnes Schierhuber 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dată fiind importanţa acestor priorităţi 
comunitare, ar trebui stabilită obligaţia 
statelor membre de a include în programele 
de dezvoltare rurală acţiuni referitoare la 
noile provocări. 

(6) Dată fiind importanţa acestor priorităţi 
comunitare, ar trebui stabilită obligaţia 
statelor membre de a include în programele 
de dezvoltare rurală o parte mai 
importantă de acţiuni referitoare la noile 
provocări, dar numai în cazul în care 
statele membre nu au acordat deja 
suficientă importanţă acestor priorităţi 
comunitare.

Or. de

Justificare

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Amendamentul 16
Agnes Schierhuber 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 prevede că, în vederea luării în 
considerare a schimbărilor majore în ce 
priveşte priorităţile comunitare în special, 
orientările strategice comunitare pentru 
dezvoltarea rurală (perioada de programare 
2007-2013) adoptate prin Decizia 
Consiliului 2006/144/CE pot fi supuse 
reexaminării. În consecinţă, ar trebui 
stabilită o obligaţie generală pentru statele 
membre de a reexamina planurile de 
strategie naţională în urma reexaminării 
orientărilor strategice comunitare, pentru a 

(7) Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 prevede că, în vederea luării în 
considerare a schimbărilor majore în ce 
priveşte priorităţile comunitare în special, 
orientările strategice comunitare pentru 
dezvoltarea rurală (perioada de programare 
2007-2013) adoptate prin Decizia 
Consiliului 2006/144/CE pot fi supuse 
reexaminării. În consecinţă, statele membre 
ar trebui încurajate să reexamineze 
planurile de strategie naţională în urma 
reexaminării orientărilor strategice 
comunitare, pentru a pregăti contextul 
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pregăti contextul pentru programele care ar 
trebui modificate. 

pentru programele care ar trebui 
modificate.

Or. de

Justificare

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Amendamentul 17
Neil Parish 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 prevede că, în vederea luării în 
considerare a schimbărilor majore în ce 
priveşte priorităţile comunitare în special, 
orientările strategice comunitare pentru 
dezvoltarea rurală (perioada de programare 
2007-2013) adoptate prin Decizia 
Consiliului 2006/144/CE pot fi supuse 
reexaminării. În consecinţă, ar trebui 
stabilită o obligaţie generală pentru statele 
membre de a reexamina planurile de 
strategie naţională în urma reexaminării 
orientărilor strategice comunitare, pentru a 
pregăti contextul pentru programele care ar 
trebui modificate.

(7) Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 prevede că, în vederea luării în 
considerare a schimbărilor majore în ce 
priveşte priorităţile comunitare în special, 
orientările strategice comunitare pentru 
dezvoltarea rurală (perioada de programare 
2007-2013) adoptate prin Decizia 
Consiliului 2006/144/CE pot fi supuse 
reexaminării. În consecinţă, ar trebui 
stabilită o obligaţie specifică pentru statele 
membre, care încă nu au adoptat măsurile 
corespunzătoare, de a reexamina planurile 
de strategie naţională în urma reexaminării 
orientărilor strategice comunitare, pentru a 
pregăti contextul pentru programele care ar 
trebui modificate.

Or. en

Justificare

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.
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Amendamentul 18
Neil Parish 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Având în vedere noile obligaţii, 
cerinţele în ceea ce priveşte conţinutul 
programelor de dezvoltare rurală ar trebui 
adaptate. Ar trebui prevăzută o listă 
neexhaustivă de tipuri de acţiuni pentru a 
ajuta statele membre să identifice acţiunile 
relevante referitoare la noile provocări, în 
contextul cadrului legal pentru dezvoltare
rurală.

(9) Având în vedere noile obligaţii, 
cerinţele în ceea ce priveşte conţinutul 
programelor de dezvoltare rurală ar trebui 
adaptate, atunci când este cazul.. Ar trebui 
prevăzută o listă neexhaustivă de tipuri de 
acţiuni pentru a ajuta statele membre să 
identifice acţiunile relevante referitoare la 
noile provocări, în contextul cadrului legal 
pentru dezvoltare rurală.

Or. en

Justificare

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Amendamentul 19
Agnes Schierhuber 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Având în vedere noile obligaţii, 
cerinţele în ceea ce priveşte conţinutul 
programelor de dezvoltare rurală ar trebui 
adaptate. Ar trebui prevăzută o listă 
neexhaustivă de tipuri de acţiuni pentru a 
ajuta statele membre să identifice acţiunile 
relevante referitoare la noile provocări, în 
contextul cadrului legal pentru dezvoltare 

(9) Având în vedere noile obligaţii, 
cerinţele în ceea ce priveşte conţinutul 
programelor de dezvoltare rurală ar trebui 
adaptate. Ar trebui prevăzută o listă 
neexhaustivă de tipuri de acţiuni pentru a 
ajuta statele membre să identifice acţiunile 
relevante referitoare la noile provocări, în 
contextul cadrului legal pentru dezvoltare
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rurală. rurală, listă care poate fi extinsă ulterior, 
în funcţie de nevoile fiecărui stat membru.

Or. de

Justificare

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Amendamentul 20
Elisabeth Jeggle 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Adaptarea regulamentului este 
recomandabilă şi în ceea ce priveşte 
plăţile pentru dezavantajele naturale din 
zonele de munte şi din alte zone 
defavorizate. Legislaţia actuală, bazată pe 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al 
Consiliului din 17 mai 1999 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European de Orientare și 
Garantare Agricolă1, a cărui aplicare a 
fost prelungită până în 2009, ar trebui să 
fie aplicată în continuare, până la 
sfârşitul perioadei de programare. 
1JO L 160, 26.6.1999, p. 8.

Or. de

Amendamentul 21
Stéphane Le Foll 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a oferi stimulente suplimentare (10) Pentru a oferi stimulente suplimentare 
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beneficiarilor pentru întreprinderea 
acţiunilor referitoare la noile priorităţi, ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a stabili 
cuantumuri şi rate de ajutor mai mari
pentru asemenea acţiuni.   

beneficiarilor pentru întreprinderea 
acţiunilor referitoare la noile priorităţi, ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a stabili 
cuantumuri şi rate de ajutor finanţate în 
proporţie de 100% din FEADR pentru 
asemenea acţiuni.

Or. fr

Justificare

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Amendamentul 22
Agnes Schierhuber 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul 
(4) şi articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. XXXX/XXXX al 
Consiliului din XX/XX/2008 [de stabilire a 
unor norme comune pentru sistemele de 
ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune şi de stabilire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori] trebuie folosite resurse 
financiare obţinute prin intermediul 
modulării suplimentare ca ajutor pentru 
dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure 
utilizarea unui cuantum egal cu resursele
financiare menţionate pentru a sprijini 
activităţile referitoare la noile provocări.

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul 
(4) şi articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. XXXX/XXXX al 
Consiliului din XX/XX/2008 [de stabilire a 
unor norme comune pentru sistemele de 
ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune şi de stabilire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori] trebuie folosite resurse 
financiare obţinute prin intermediul 
modulării suplimentare ca ajutor pentru 
dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure 
utilizarea unui cuantum adecvat resurselor
financiare menţionate pentru a sprijini 
activităţile referitoare la noile provocări.

Or. de
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Justificare

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Amendamentul 23
Markus Pieper 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul 
(4) şi articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. XXXX/XXXX al 
Consiliului din XX/XX/2008 [de stabilire a 
unor norme comune pentru sistemele de 
ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune şi de stabilire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori] trebuie folosite resurse 
financiare obţinute prin intermediul 
modulării suplimentare ca ajutor pentru 
dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure 
utilizarea unui cuantum egal cu resursele 
financiare menţionate pentru a sprijini 
activităţile referitoare la noile provocări.

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul 
(4) şi articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. XXXX/XXXX al 
Consiliului din XX/XX/2008 [de stabilire a 
unor norme comune pentru sistemele de 
ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune şi de stabilire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori] trebuie folosite resurse 
financiare obţinute prin intermediul 
modulării suplimentare ca ajutor pentru 
dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure 
utilizarea unui cuantum egal cu resursele 
financiare menţionate pentru a sprijini atât
activităţile prezente, cât şi cele viitoare,
referitoare la noile provocări, în 
conformitate cu deciziile fiecărui stat 
membru.

Or. de

Justificare

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.
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Amendamentul 24
Neil Parish 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul 
(4) şi articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. XXXX/XXXX al 
Consiliului din XX/XX/2008 [de stabilire a 
unor norme comune pentru sistemele de 
ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune şi de stabilire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori] trebuie folosite resurse 
financiare obţinute prin intermediul 
modulării suplimentare ca ajutor pentru 
dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure 
utilizarea unui cuantum egal cu resursele 
financiare menţionate pentru a sprijini 
activităţile referitoare la noile provocări.

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul 
(4) şi articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. XXXX/XXXX al 
Consiliului din XX/XX/2008 [de stabilire a 
unor norme comune pentru sistemele de 
ajutor direct pentru agricultori în cadrul 
politicii agricole comune şi de stabilire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori] trebuie folosite resurse 
financiare obţinute prin intermediul 
modulării suplimentare, atunci când nu 
sunt deja prevăzute de acele state membre 
care aplică modularea opţională, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
378/2007 al Consiliului, ca ajutor pentru 
dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure 
utilizarea unui cuantum egal cu resursele 
financiare menţionate pentru a sprijini 
activităţile referitoare la noile provocări.

Or. en

Justificare

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.

Amendamentul 25
Markus Pieper 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Aceste acţiuni ar trebui să fie 
compatibile cu acţiunile finanţate din alte 
fonduri comunitare şi în special de 
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Fondurile Structurale (Fondul European 
de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune).

Or. de

Justificare

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Amendamentul 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Dată fiind utilizarea suplimentară, 
specifică şi obligatorie a acestor 
cuantumuri egale cu resursele financiare 
menţionate, echilibrul stabilit între 
obiectivele ajutorului pentru dezvoltare 
rurală nu ar trebui să fie afectat.

(12) Dată fiind utilizarea suplimentară, 
specifică şi obligatorie a acestor 
cuantumuri egale cu resursele financiare 
menţionate, echilibrul stabilit între 
obiectivele ajutorului pentru dezvoltare 
rurală nu trebuie să fie afectat şi de aceea 
echilibrul dintre axe trebuie asigurat şi în 
utilizarea cuantumurilor destinate noilor 
priorităţi, conform articolului 17.

Or. de

Amendamentul 27
Agnes Schierhuber 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Dată fiind utilizarea suplimentară, 
specifică şi obligatorie a acestor 
cuantumuri egale cu resursele financiare 
menţionate, echilibrul stabilit între 

(12) Dată fiind utilizarea suplimentară şi 
specifică a acestor cuantumuri egale, 
echilibrul stabilit între obiectivele 
ajutorului pentru dezvoltare rurală nu ar 
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obiectivele ajutorului pentru dezvoltare 
rurală nu ar trebui să fie afectat.

trebui să fie afectat.

Or. de

Justificare

 Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Amendamentul 28
Markus Pieper 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a garanta o finanţare 
corespunzătoare a programelor de 
dezvoltare rurală, este necesară o mai 
mare flexibilitate pentru a permite 
utilizarea în acest scop şi a resurselor 
nefolosite din cadrul Fondurilor 
Structurale (rubrica 1b). 

Or. de

Justificare

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.
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Amendamentul 29
María Isabel Salinas García

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 11 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 11 alineatul (3), litera (d) 
se înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

"(d) o listă cu programele de dezvoltare 
rurală care pun în aplicare un plan 
strategic naţional, o indicaţie a 
repartizării resurselor din FEADR pentru 
fiecare program, inclusiv cuantumurile 
prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005* şi o 
indicaţie separată a cuantumurilor 
prevăzute la articolul 69 alineatul (5a) din 
prezentul regulament.”

Or. es

Justificare

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Amendamentul 30
Lily Jacobs 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 12a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru îşi reexaminează, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 12 alineatul (1), planul de 
strategie naţională în urma reexaminării 
orientărilor strategice comunitare prevăzute 

În consultare cu autorităţile regionale şi 
locale, fiecare stat membru îşi 
reexaminează, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 12 
alineatul (1), planul de strategie naţională 
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la articolul 10. în urma reexaminării orientărilor strategice 
comunitare prevăzute la articolul 10.

Or. en

Justificare

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Amendamentul 31
Neil Parish 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 12a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru îşi reexaminează, 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 12 alineatul (1), planul de 
strategie naţională în urma reexaminării 
orientărilor strategice comunitare prevăzute 
la articolul 10.

(1) Fiecare stat membru este invitat să îşi 
reexamineze, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 12 alineatul (1), 
planul de strategie naţională în urma 
reexaminării orientărilor strategice 
comunitare prevăzute la articolul 10.

Or. en

Justificare

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.
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Amendamentul 32
Czesław Adam Siekierski 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 12a – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru îşi reexaminează, 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 12 alineatul (1), planul de 
strategie naţională în urma reexaminării 
orientărilor strategice comunitare prevăzute 
la articolul 10. 

(1) Fiecare stat membru îşi poate 
reexamina, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 12 alineatul (1), 
planul de strategie naţională în urma 
reexaminării orientărilor strategice 
comunitare prevăzute la articolul 10.

Or. pl

Amendamentul 33
Neil Parish 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) De la 1 ianuarie 2010, statele membre 
includ în cadrul programelor lor de 
dezvoltare rurală, în conformitate cu 
nevoile lor specifice, tipuri de activităţi 
având următoarele priorităţi descrise în 
orientările strategice comunitare şi 
menţionate în continuare şi în planul de 
strategie naţională:

(1) În cazul în care această dispoziţie nu 
este deja prevăzută, de la 1 ianuarie 2010, 
statele membre includ în cadrul 
programelor lor de dezvoltare rurală, în 
conformitate cu nevoile lor specifice, tipuri 
de activităţi având următoarele priorităţi 
descrise în orientările strategice comunitare 
şi menţionate în continuare şi în planul de 
strategie naţională: 

Or. en

Justificare

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
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challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Amendamentul 34
Elisabeth Jeggle 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) De la 1 ianuarie 2010, statele membre 
includ în cadrul programelor lor de 
dezvoltare rurală, în conformitate cu 
nevoile lor specifice, tipuri de activităţi 
având următoarele priorităţi descrise în 
orientările strategice comunitare şi 
menţionate în continuare şi în planul de 
strategie naţională:

(1) De la 1 ianuarie 2010, statele membre 
integrează în cadrul programelor lor de 
dezvoltare rurală, în conformitate cu 
nevoile lor specifice, tipuri de activităţi 
având următoarele priorităţi descrise în 
orientările strategice comunitare şi 
menţionate în continuare şi în planul de 
strategie naţională:

Or. de

Amendamentul 35
Czesław Adam Siekierski 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) De la 1 ianuarie 2010, statele membre 
includ în cadrul programelor lor de 
dezvoltare rurală, în conformitate cu 
nevoile lor specifice, tipuri de activităţi 
având următoarele priorităţi descrise în 
orientările strategice comunitare şi 
menţionate în continuare şi în planul de 
strategie naţională:

(1) De la 1 ianuarie 2010, vechile statele 
membre includ în cadrul programelor lor 
de dezvoltare rurală, în conformitate cu 
nevoile lor specifice, tipuri de activităţi 
având următoarele priorităţi descrise în 
orientările strategice comunitare şi 
menţionate în continuare şi în planul de 
strategie naţională: 

Or. pl
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Justificare

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Amendamentul 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) energiile regenerabile, (b) economiile de energie şi energiile 
regenerabile

Or. de

Amendamentul 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) gestionarea apei, (c) măsuri de economisire a apei şi 
îmbunătăţirea calităţii apei,

Or. de

Amendamentul 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) biodiversitatea. (d) conservarea şi utilizarea durabilă a 
biodiversităţii

Or. de

Amendamentul 39
Vincenzo Aita 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) protecţia şi recuperarea solurilor

Or. it

Amendamentul 40
Esther De Lange 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsuri care vizează îmbunătăţirea 
competitivităţii şi capacităţii de inovare a 
agriculturii şi silviculturii.

Or. nl
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Amendamentul 41
Agnes Schierhuber 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) renunţarea la cotele de lapte

Or. de

Justificare

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Amendamentul 42
Heinz Kindermann 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre îşi pot baza alegerea pe 
lista indicativă de tipuri de activităţi 
incluse în anexa II la prezentul regulament 
şi/sau pe orice alt tip de activităţi, cu 
condiţia ca acestea să fie legate de 
priorităţile prevăzute la primul paragraf şi 
să vizeze atingerea efectelor posibile 
menţionate în anexa II.

Statele membre îşi pot baza alegerea pe 
lista indicativă de tipuri de activităţi 
incluse în anexa II la prezentul regulament 
şi/sau pe orice alt tip de activităţi, inclusiv 
din domeniul pescuitului în apele interne, 
cu condiţia ca acestea să fie legate de 
priorităţile prevăzute la primul paragraf şi 
să vizeze atingerea efectelor posibile 
menţionate în anexa II.  

Or. de
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Justificare

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Amendamentul 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre îşi pot baza alegerea pe 
lista indicativă de tipuri de activităţi 
incluse în anexa II la prezentul regulament 
şi/sau pe orice alt tip de activităţi, cu 
condiţia ca acestea să fie legate de 
priorităţile prevăzute la primul paragraf şi 
să vizeze atingerea efectelor posibile 
menţionate în anexa II.

Statele membre îşi pot baza alegerea pe 
lista indicativă de tipuri de activităţi 
incluse în anexa II la prezentul regulament 
şi/sau pe orice alt tip de activităţi, cu 
condiţia ca acestea să realizeze, la nivelul 
activităţii întreprinderilor, o exploatare 
durabilă a resurselor pe care le reprezintă 
solul, energia, apa şi biodiversitatea şi să 
fie legate de priorităţile prevăzute la primul 
paragraf şi să vizeze atingerea efectelor 
posibile menţionate în anexa II.

În acelaşi timp, trebuie să se demonstreze 
şi să se asigure că o exploataţie agricolă 
care beneficiază de ajutoare destinate 
unor astfel de măsuri îşi îmbunătăţeşte 
bilanţul general în ceea ce priveşte 
eficienţa energetică, protecţia mediului, 
biodiversitatea sau protecţia apei.

Or. de

Justificare

 Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden. 
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
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nicht über diese Gelder finanziert werden.

Amendamentul 44
Lily Jacobs 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre îşi pot baza alegerea pe 
lista indicativă de tipuri de activităţi 
incluse în anexa II la prezentul regulament 
şi/sau pe orice alt tip de activităţi, cu 
condiţia ca acestea să fie legate de 
priorităţile prevăzute la primul paragraf şi 
să vizeze atingerea efectelor posibile 
menţionate în anexa II.

În consultare cu autorităţile locale şi 
regionale, statele membre îşi pot baza 
alegerea pe lista indicativă de tipuri de 
activităţi incluse în anexa II la prezentul 
regulament şi/sau pe orice alt tip de 
activităţi, cu condiţia ca acestea să fie 
legate de priorităţile prevăzute la primul 
paragraf şi să vizeze atingerea efectelor 
posibile menţionate în anexa II.

Or. en

Justificare

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Amendamentul 45
Markus Pieper 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre asigură sinergii cu 
acţiuni similare finanţate din alte fonduri 
comunitare, în special Fondurile 
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structurale, şi elaborează, atunci când 
este necesar, abordări integrate ale 
strategiilor, activităţilor şi finanţării.

Or. de

Justificare

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Amendamentul 46
Stéphane Le Foll

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Uniunea Europeană şi statele 
membre înfiinţează o reţea europeană 
care să recenzeze ansamblul acţiunilor 
inovatoare care răspund diferitelor 
priorităţi menţionate la alineatul (1), în 
vederea facilitării schimburilor de 
experienţă şi a transferabilităţii acestora. 

Or. fr

Justificare

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. 
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités.   



PE412.016v01-00 24/37 AM\738974RO.doc

RO

Amendamentul 47
Stéphane Le Foll 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De la 1 ianuarie 2010, pentru tipurile de 
acţiuni menţionate la alineatul 1, ratele 
intensităţii ajutorului stabilite în anexa I 
pot fi majorate cu 10 procente. 

(2) De la 1 ianuarie 2010, pentru tipurile de 
acţiuni menţionate la alineatul 1, ratele 
intensităţii ajutorului stabilite în anexa I 
pot fi finanţate în proporţie de 100% din  
FEADR.

Or. fr

Justificare

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Amendamentul 48
María Isabel Salinas García 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un tabel de stabilire a contribuţiei 
totale comunitare pentru tipurile de 
operaţiuni prevăzute la articolul 69 
punctul (5a) pentru perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2010 şi 31 decembrie 
2013.”

eliminat

Or. es



AM\738974RO.doc 25/37 PE412.016v01-00

RO

Justificare

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Amendamentul 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 16a – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Măsurile luate în cadrul priorităţii
„energie regenerabilă”, pentru care sunt 
necesare suprafeţe agricole care altfel ar 
fi destinate producţiei alimentare, pot 
beneficia de sprijin doar în urma unei 
evaluări la nivel european a 
consecinţelor, luându-se în considerare 
situaţia alimentară din ţările terţe şi cu 
condiţia ca securitatea alimentară să nu 
fie ameninţată.

Or. de

Justificare

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.
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Amendamentul 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – paragraful -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 alineatul (2) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(2) O sumă egală cu cel puțin 20 % din 
contribuția totală a FEADR la program 
este rezervată măsurilor elaborate după 
metoda din axa 4 din titlul IV capitolul I 
secţiunea 4. Această sumă contribuie la 
atingerea procentajelor stabilite la 
alineatul (1).   În ceea ce priveşte 
Republica Cehă, Estonia, Cipru, 
Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, 
Polonia, Slovenia şi Slovacia, norma 
privind contribuţia financiară 
comunitară minimă de 5 % pentru axa 4 
poate fi aplicată progresiv în perioada 
de programare, astfel încât o sumă egală 
cu cel puţin 2,5 % din contribuţia totală 
a FEADR la program să fie rezervată 
axei 4.
În cazul Bulgariei şi al României, trebuie 
respectată o medie de cel puţin 2,5% din 
contribuţia totală a FEADR pentru axa 4, 
în perioada 2010-2013. Toate 
cuantumurile vărsate în cadrul FEADR 
în cursul perioadei 2007-2009 pentru axa 
4 trebuie luate în considerare în calculul 
acestui procent.”

Or. de

Justificare

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.
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Amendamentul 51
María Isabel Salinas García 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. La articolul 17 se adaugă următorul 
alineat (3): 

eliminat

(3) „Cuantumurile egale cu cele rezultate 
din punerea în aplicare a modulării 
obligatorii în temeiul articolului 69 
punctul (5a) nu sunt luate în considerare 
la acordarea contribuţiei totale din 
FEADR, din care se calculează 
contribuţia financiară comunitară 
minimă per axă, astfel cum este prevăzut 
la alineatele (1) şi (2) din prezentul 
articol.”

Or. es

Justificare

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Amendamentul 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(3) Cuantumurile egale cu cele rezultate 
din punerea în aplicare a modulării 
obligatorii în temeiul articolului 69 punctul 
(5a) nu sunt luate în considerare la 
acordarea contribuţiei totale din FEADR, 

„(3) Cuantumurile egale cu cele rezultate 
din punerea în aplicare a modulării 
obligatorii în temeiul articolului 69 punctul 
(5a) sunt luate de asemenea în considerare 
la acordarea contribuţiei totale din 
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din care se calculează contribuţia 
financiară comunitară minimă per axă, 
astfel cum este prevăzut la alineatele (1) şi 
(2) din prezentul articol.”

FEADR, din care se calculează contribuţia 
financiară comunitară minimă per axă, 
astfel cum este prevăzut la alineatele (1) şi 
(2) din prezentul articol.”

Or. de

Justificare

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.

Amendamentul 53
María Isabel Salinas García 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La articolul 28 alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) Ajutorul prevăzut la articolul 20 
litera (b) punctul (iii) se acordă în cazul 
investiţiilor materiale şi/sau nemateriale 
care:
(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al întreprinderilor;
(b) vizează:
- prelucrarea și/sau comercializarea 
produselor prevăzute la anexa I la 
tratat, cu excepția produselor pescărești 
și a produselor forestiere şi bumbacului
și/sau
- dezvoltarea de noi produse, procedee și 
tehnologii conexe produselor prevăzute 
la anexa I la tratat, cu excepția 
produselor pescărești și a produselor 
forestiere şi bumbacului, și care
(c) respectă standardele comunitare 
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aplicabile investiției în cauză.
Atunci când investiţiile sunt realizate în 
scopul respectării standardelor 
comunitare, ajutorul poate fi acordat 
numai pentru investiţiile realizate de 
către microîntreprinderile prevăzute la 
alineatul (2) pentru a respecta un 
standard comunitar recent introdus. În 
acest caz, pentru respectarea acestui 
standard se poate acorda o perioadă de 
graţie de maximum 36 de luni de la data 
la care standardul devine obligatoriu 
pentru întreprindere.”

Or. es

Justificare

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Amendamentul 54
Heinz Kindermann 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 36 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. La articolul 36 litera a, teza 
introductivă se înlocuieşte cu următorul 
text:
„(a) măsurile axate pe utilizarea 
durabilă a terenurilor agricole, inclusiv 
a suprafeţelor destinate pescuitului în 
apele interne graţie:”

Or. de
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Justificare

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen 

Amendamentul 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Articolul 60 se modifică după cum 
urmează:
„Atunci când o măsură care intră sub 
incidenţa prezentei secţiuni are ca obiect 
operaţiuni care ar putea, de asemenea, 
să beneficieze de finanţare din partea 
unui alt instrument de sprijin 
comunitar, inclusiv fondurile structurale 
şi Instrumentul de sprijin comunitar în 
domeniul pescuitului, statul membru 
stabileşte, în fiecare program, 
controalele administrative care permit 
delimitarea operaţiunilor susţinute de 
Feader şi a celor finanţate de un alt 
instrument de sprijin comunitar.”

Or. es

Justificare

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.
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Amendamentul 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Articolul 60 se modifică după cum 
urmează:

„Delimitare
Atunci când o măsură care intră sub 
incidenţa prezentei secţiuni are ca obiect 
operaţiuni care ar putea, de asemenea, 
să beneficieze de finanţare din partea 
unui alt instrument de sprijin 
comunitar, inclusiv fondurile structurale 
şi Instrumentul de sprijin comunitar în 
domeniul pescuitului, statul membru 
stabileşte, în fiecare program, 
controalele administrative care permit 
delimitarea operaţiunilor susţinute de 
Feader şi a celor finanţate de un alt 
instrument de sprijin comunitar.

Or. es

Justificare

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Amendamentul 57
María Isabel Salinas García 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 69 – alineatele 5a, 5b şi 5c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7. La articolul 69 se inserează 
următoarele alineate 5a, 5b şi 5c:

eliminat

„(5a) Un cuantum egal cu cuantumurile 
rezultate în urma aplicării modulării 
obligatorii în temeiul articolelor 9 
alineatul (4) şi 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) [nr. XXXX/2008 
(noul Regulament privind sistemele de 
ajutor direct pentru agricultori)] va fi 
utilizat de statele membre în perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2010 şi 31 
decembrie 2015 ca ajutor comunitar în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
pentru activităţile de tipul celor prevăzute 
la articolul 16a din prezentul regulament, 
aprobate după 1 ianuarie 2010.
(5b) În cazul în care la încheierea 
programului, cuantumul total cheltuit pe 
activităţi prevăzute la alineatul 5a din 
prezentul articol este mai mic decât 
cuantumul prevăzut la articolul 16a 
alineatul (3) litera (b), diferenţa este 
rambursată de statul membru bugetului 
comunitar până la cuantumul cu care s-
au depăşit alocaţiile totale disponibile 
pentru activităţi altele decât cele prevăzute 
la articolul 16a.
(5c) Cuantumurile prevăzute la alineatul 
5a nu sunt luate în considerare în sensul 
articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 
1290/2005.”

Or. es

Justificare

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.



AM\738974RO.doc 33/37 PE412.016v01-00

RO

Amendamentul 58
Elisabeth Jeggle 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 69 – alineatul 5a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Un cuantum egal cu cuantumurile 
rezultate în urma aplicării modulării 
obligatorii în temeiul articolelor 9 alineatul 
(4) şi 10 alineatul (4) din Regulamentul 
(CE) [nr. XXXX/2008 (noul Regulament 
privind sistemele de ajutor direct pentru 
agricultori)] va fi utilizat de statele membre 
în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 
şi 31 decembrie 2015 ca ajutor comunitar 
în cadrul programelor de dezvoltare rurală 
pentru activităţile de tipul celor prevăzute 
la articolul 16a din prezentul regulament, 
aprobate după 1 ianuarie 2010.

(5a) Un cuantum egal cu cuantumurile 
rezultate în urma aplicării modulării 
obligatorii în temeiul articolelor 9 alineatul 
(4) şi 10 alineatul (4) din Regulamentul 
(CE) [nr. XXXX/2008 (noul Regulament 
privind sistemele de ajutor direct pentru 
agricultori)] va fi utilizat de statele membre 
în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 
şi 31 decembrie 2015 ca ajutor comunitar 
în cadrul programelor de dezvoltare rurală 
pentru activităţile de tipul celor prevăzute 
la articolul 16a din prezentul regulament, 
aprobate după 1 ianuarie 2010.
Cuantumurile pot fi utilizate şi pentru 
măsuri suplimentare adoptate în sensul 
noilor priorităţi.

Or. de

Amendamentul 59
Lutz Goepel 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 69 – alineatul 5a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Un cuantum egal cu cuantumurile 
rezultate în urma aplicării modulării 
obligatorii în temeiul articolelor 9 alineatul 
(4) şi 10 alineatul (4) din Regulamentul 
(CE) [nr. XXXX/2008 (noul Regulament 
privind sistemele de ajutor direct pentru 
agricultori)] va fi utilizat de statele membre 
în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 

(5a) Un cuantum egal cu cel puţin 50% din 
cuantumurile rezultate în urma aplicării 
modulării obligatorii în temeiul articolelor 
9 alineatul (4) şi 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) [nr. XXXX/2008 (noul 
Regulament privind sistemele de ajutor 
direct pentru agricultori)] va fi utilizat de 
statele membre în perioada cuprinsă între 1 
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şi 31 decembrie 2015 ca ajutor comunitar 
în cadrul programelor de dezvoltare rurală 
pentru activităţile de tipul celor prevăzute 
la articolul 16a din prezentul regulament, 
aprobate după 1 ianuarie 2010.

ianuarie 2010 şi 31 decembrie 2015 ca 
ajutor comunitar în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală pentru activităţile de tipul 
celor prevăzute la articolul 16a din 
prezentul regulament, aprobate după 1 
ianuarie 2010.

Or. de

Justificare

 Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen. 

Amendamentul 60
Markus Pieper 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 69 – alineatul 5a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Un cuantum egal cu cuantumurile 
rezultate în urma aplicării modulării 
obligatorii în temeiul articolelor 9 alineatul 
(4) şi 10 alineatul (4) din Regulamentul 
(CE) [nr. XXXX/2008 (noul Regulament 
privind sistemele de ajutor direct pentru 
agricultori)] va fi utilizat de statele membre 
în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 
şi 31 decembrie 2015 ca ajutor comunitar 
în cadrul programelor de dezvoltare rurală 
pentru activităţile de tipul celor prevăzute 
la articolul 16a din prezentul regulament, 
aprobate după 1 ianuarie 2010.

(5a) Un cuantum egal cu cuantumurile 
rezultate în urma aplicării modulării 
obligatorii în temeiul articolelor 9 alineatul 
(4) şi 10 alineatul (4) din Regulamentul 
(CE) [nr. XXXX/2008 (noul Regulament 
privind sistemele de ajutor direct pentru 
agricultori)] va fi utilizat de statele membre 
în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 
şi 31 decembrie 2015 ca ajutor comunitar 
în cadrul programelor de dezvoltare rurală 
atât pentru activităţile prezente, cât şi 
pentru cele viitoare referitoare la noile 
priorităţi, care decurg din deciziile 
fiecărui stat membru.

Or. de
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Justificare

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Amendamentul 61
Lutz Goepel 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 70 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. La articolul 70 se introduce următorul 
alineat (4b): 
„(4b)„Prin derogare de la plafoanele 
prevăzute la alineatul (3), un cuantum 
egal cu sumele care decurg din 
modularea menţionată la articolul 9 
alineatul (4) şi la articolul 10 alineatul (4) 
din Regulamentul (CE) nr. XXXX/2008 
[regulament nou privind regimurile de 
ajutor direct] poate fi folosit fără 
cofinanţare naţională suplimentară. “

Or. de

Justificare

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen. 

Amendamentul 62
Elisabeth Jeggle 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 93
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. Articolul 93 se înlocuieşte cu 
următorul text:

„Abrogare
(1) Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 se 
abrogă de la 1 ianuarie 2007, cu excepţia 
articolului 13 litera (a), a articolului 14 
alineatul (1), a articolului 14 alineatul (2) 
primele două liniuţe, a articolului 15, a 
articolelor 17-20, a articolului 51 
alineatul (3) şi a articolului 55 alineatul 
(4) şi a părţii din anexa I care precizează 
cuantumurile stabilite în temeiul 
articolului 15 alineatul (3).
[...]
Trimiterile la regulamentul abrogat se 
interpretează ca trimiteri la prezentul 
regulament.
Regulamentul abrogat se aplică în 
continuare acțiunilor pe care Comisia le 
aprobă în temeiul regulamentului 
menționat înainte de 1 ianuarie 2007.”

Or. de

Amendamentul 63
Agnes Schierhuber

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Anexa II – Noua prioritate

Prioritatea „Renunţarea la cotele de lapte”
Natura proiectului Măsuri Efecte posibile
Modernizare şi producţie 
orientate spre piaţă

Program multianual de 
renunţare la cotele de lapte

Creşterea competitivităţii

Or. de
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Justificare

 Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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