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Legenda simbolurilor utilizate

        *      Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0306),

– având în vedere articolele 36 şi 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de 
către Consiliu (C6-0242/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi avizul 
Comisiei pentru mediu, al Comisiei pentru sănătate publică şi siguranţă alimentară, 
precum şi cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a oferi stimulente suplimentare 
beneficiarilor pentru întreprinderea 
acțiunilor referitoare la noile priorități, ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a stabili 
cuantumuri și rate de ajutor mai mari 

(10) Pentru a oferi stimulente suplimentare 
beneficiarilor pentru întreprinderea 
acțiunilor referitoare la noile priorități, ar 
trebui să li se ofere posibilitatea de a stabili 
cuantumuri și rate de ajutor mai mari 
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pentru asemenea acțiuni. pentru asemenea acțiuni. Statele membre 
ar trebui să poată beneficia de aceeaşi 
opţiune în cazul transferului de inovaţii 
provenind din cercetarea aplicată. 

Or. fr

Justificare

Il est important d'assurer l'innovation dans le milieu rural, surtout par le biais de la 
recherche appliquée. Le transfert de know-how de la recherche vers le secteur agricole et 
l'économie rurale doit être stimulé par un relèvement des montants plafonnés de l'annexe I

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul 
(4) și 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 și de stabilire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori] trebuie folosite resurse 
financiare obținute prin intermediul 
modulării suplimentare ca ajutor pentru 
dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure 
utilizarea unui cuantum egal cu resursele 
financiare menționate pentru a sprijini 
activitățile referitoare la noile provocări.

(11) În conformitate cu articolul 9 alineatul 
(4) și 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 și de stabilire a 
anumitor sisteme de ajutor pentru 
agricultori] trebuie folosite resurse 
financiare obținute prin intermediul 
modulării suplimentare ca ajutor pentru 
dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure 
utilizarea a cel puţin 50% din resursele 
financiare menționate pentru a sprijini 
activitățile referitoare la noile provocări. 

Or. fr

Justificare

Bien que les nouveaux défis et les nouveaux instruments identifiés par la Commission soient 
importants, il ne semble pas justifié d'attribuer la totalité des revenus provenant de la 
modulation supplémentaire à ces fins. Vu que l'article 17 du règlement (CE) n°1698/2005
prévoit des attributions minimales de 10 % aux axes 1 et 3 et de 25% à l'axe 2, il est 
approprié de fixer un seuil minimal de 50% des ressources pour les nouveaux défis.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se inserează următorul articol 16b:
„Articolul 16b

Inovaţie şi transfer de cunoştinţe din 
domeniul cercetării aplicate

(1) Începând cu 1 ianuarie 2010, statele 
membre prevăd în programele lor de 
dezvoltare rurală, în funcţie de nevoile lor 
specifice, tipuri de acţiuni orientate spre 
transferul de inovaţii din cercetarea 
aplicată spre economia rurală. 

(2) De la 1 ianuarie 2010, pentru tipurile 
de acțiuni menționate la alineatul (1), 
ratele intensității ajutorului stabilite în 
anexa I pot fi majorate cu 10 procente”.

Or. fr
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Justificare

Il est important d'assurer l'innovation dans le milieu rural, surtout par le biais de la 
recherche appliquée. Le transfert de know-how de la recherche vers le secteur agricole et 
l'économie rurale doit être stimulé par un relèvement des montants plafonnés de l'annexe I.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 4a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Articolul 30 se înlocuiește cu 
următorul text: 

„Articolul 30

Infrastructuri aferente evoluţiei şi 
adaptării sectorului agricol şi forestier

Ajutorul prevăzut la articolul 20 litera b) 
punctul (v) poate acoperi în special 
operaţiunile aferente accesului la 
suprafeţele agricole şi la suprafeţele 
împădurite, comasării şi ameliorării 
terenurilor, furnizării de energie, 
accesului la tehnologiile informaţiei şi de 
comunicare şi gestionării apelor”. 

Or. fr

Justificare

Selon la résolution du Parlement européen du 19 juin 2007 sur l'élaboration d'une politique 
européenne en matière de large bande, le développement de la compétitivité des régions 
rurales  dépend des utilisations innovantes des technologies de l'information et de la 
communication (TIC). Il y a donc lieu d'inclure ces technologies dans l'Article 30 du présent 
règlement.
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Amendamentul 6

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 sau mai mare cu 
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 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. fr

Justificare

Même justificatif que l'amendement 2.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În cazul în care la încheierea 
programului, cuantumul total cheltuit pe 
activități prevăzute la alineatul 5a din 
prezentul articol este mai mic decât 
cuantumul prevăzut la articolul 16a 
alineatul (3) litera (b), diferența este 
rambursată de statul membru bugetului 
comunitar până la cuantumul cu care s-

eliminat
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au depășit alocațiile totale disponibile 
pentru activități altele decât cele prevăzute 
la articolul 16a.

Or. fr

Justificare

Bien que les nouveaux défis et les nouveaux instruments identifiés par la Commission soient 
importants, il ne semble pas justifié d'attribuer la totalité des revenus provenant de la 
modulation supplémentaire à ces fins.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10 – litera aa (nouă) 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Anexă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Rândul 1 se înlocuieşte cu următorul 
text:

22 alineatul 
(2)

Ajutor de 
instalare (*)

75 000

(*) Ajutorul de instalare se poate acorda sub 
forma unei prime unice al cărei cuantum nu 
depăşeşte 50 000 EUR sau sub forma unei 
bonificaţii a dobânzilor a căror valoare 
capitalizată nu depăşeşte 50 000 EUR. Atunci 
când cele două forme de ajutor sunt combinate, 
cuantumul total nu depăşeşte 75 000 EUR.

Or. fr

Justificare

Vu les difficultés des jeunes agriculteurs de s'installer, il s'avère nécessaire d'augmenter le 
montant maximal de soutien.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - Anexa II - Prioritate: energiile regenerabile - rândul 4b (nou)

Amendamentul

Îmbunătăţirea gestiunii deşeurilor şi 
reutilizarea materialelor

Articolul 26: 
modernizarea 
exploatațiilor agricole

Articolul 53: 
diversificarea 
activităților neagricole

Articolul 54: ajutor 
pentru crearea și 
dezvoltarea de afaceri

Articolul 56: servicii 
de bază pentru 
economie și pentru 
populația rurală

Reducerea deşeurilor şi 
substituirea 
combustibililor fosili 

Or. fr

Justificare

La gestion de déchets et la réutilisation peuvent contribuer à la priorité "énergies 
renouvelables".

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - Anexa II - Prioritate: energiile regenerabile - rândul 4b (nou)

Amendamentul

Producţia şi utilizarea energiei 
solare, eoliene, geotermice şi 
cogenerarea căldurii  

Articolul 26: 
modernizarea 
exploatațiilor agricole

Articolul 53: 
diversificarea 
activităților neagricole

Articolul 54: ajutor 
pentru crearea și 

Substituirea 
combustibililor fosili. 
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dezvoltarea de afaceri

Articolul 56: servicii 
de bază pentru 
economie și pentru 
populația rurală

Or. fr

Justificare

Les énergies renouvelables "non-agricoles" contribuent à la substitution des combustibles 
fossiles.

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - Anexa II - Prioritate: gestionarea apei - rândul 1a (nou)

Amendamentul

Gestionarea riscurilor de inundaţii Articolul 39: plăți de 
agromediu

Articolul 41: investiții 
ne-productive

Îmbunătăţirea capacităţii 
de gestiune a apelor în caz 
de inundaţii

Or. fr

Justificare

La gestion de l'eau doit inclure des mesures préventives, aussi au niveau de la gestion 
quantitative.
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