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Amendamentul 74
Britta Reimers

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. adoptă poziția în primă lectură 
prezentată în continuare;

1. respinge propunerea Comisiei;

Or. de

Justificare

Într-o Europă liberă și orientată către economia de piață, este de dorit pentru agricultură și 
pentru consumatori eliberarea agriculturii de finanțarea și tutela statală. Din păcate, 
Comisia Europeană nu a reușit cu propunerea sa să urmeze această cale și să desființeze în 
mod sistematic subvențiile. Dimpotrivă, structurile existente sunt extinse în mod birocratic, 
creându-se astfel costuri suplimentare pentru solicitanți și pentru statele membre.

Amendamentul 75
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale,
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar și 
gestionarea riscurilor în agricultură, 
refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor dependente de agricultură și 
de silvicultură, utilizarea eficientă a 
resurselor și tranziția către o economie cu 
emisii reduse de carbon în sectoarele
agricol, alimentar și silvic, precum și 

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, diferitele 
niveluri de competitivitate (local, regional, 
național și internațional) a tuturor 
tipurilor de agricultură și viabilitatea 
exploatațiilor, organizarea lanțului 
alimentar și gestionarea riscurilor în 
agricultură, refacerea, conservarea și 
consolidarea ecosistemelor dependente de 
agricultură și de silvicultură, utilizarea 
eficientă a resurselor și tranziția către o 
economie cu emisii reduse de carbon în 
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promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice a 
zonelor rurale. În acest scop, trebuie să se 
țină seama de diversitatea situațiilor care 
afectează zonele rurale cu caracteristici 
diferite sau diferitele categorii de 
beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice trebuie să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 
ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale trebuie să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

sectoarele agricol, alimentar și silvic, 
precum și promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice a zonelor rurale. În plus, 
încurajarea cooperării și a acțiunilor 
comune între fermieri, întreprinderi și 
rețelele de dezvoltare rurală trebuie să fie 
o prioritate puternică pentru a asigura 
prosperitatea pe termen lung și 
sustenabilitatea pentru agricultură și 
zonele rurale. În acest scop, trebuie să se 
țină seama de diversitatea situațiilor care 
afectează zonele rurale cu caracteristici 
diferite sau diferitele categorii de 
beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice ar trebui să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 
ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale ar trebui să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

Or. en

Amendamentul 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar și 
gestionarea riscurilor în agricultură, 
refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor dependente de agricultură și 
de silvicultură, utilizarea eficientă a 
resurselor și tranziția către o economie cu
emisii reduse de carbon în sectoarele 
agricol, alimentar și silvic, precum și 
promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice a 
zonelor rurale. În acest scop, trebuie să se 
țină seama de diversitatea situațiilor care 
afectează zonele rurale cu caracteristici 
diferite sau diferitele categorii de 
beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice trebuie să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 
ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale trebuie să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar și 
gestionarea riscurilor în agricultură, 
îmbunătățiri în materie de bunăstare a 
animalelor, refacerea, conservarea și 
consolidarea ecosistemelor dependente de 
agricultură și de silvicultură, utilizarea 
eficientă a resurselor și tranziția către o 
economie cu emisii reduse de carbon în 
sectoarele agricol, alimentar și silvic, 
precum și promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice a zonelor rurale. În acest scop, 
trebuie să se țină seama de diversitatea 
situațiilor care afectează zonele rurale cu 
caracteristici diferite sau diferitele categorii 
de beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice ar trebui să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 
ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura și promovarea legăturilor între 
zonele rurale și urbane pentru 
îmbunătățirea circuitelor nutrienților.
Prioritatea Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală privind transferul de cunoștințe și 
inovarea în agricultură, silvicultură și 
zonele rurale ar trebui să se aplice 
orizontal, în legătură cu celelalte priorități 
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ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

Or. en

Amendamentul 77
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar și 
gestionarea riscurilor în agricultură, 
refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor dependente de agricultură și 
de silvicultură, utilizarea eficientă a 
resurselor și tranziția către o economie cu 
emisii reduse de carbon în sectoarele 
agricol, alimentar și silvic, precum și 
promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice a 
zonelor rurale. În acest scop, trebuie să se 
țină seama de diversitatea situațiilor care 
afectează zonele rurale cu caracteristici 
diferite sau diferitele categorii de 
beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice trebuie să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar și 
gestionarea riscurilor în agricultură, 
refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor dependente de agricultură și 
de silvicultură, utilizarea eficientă a 
resurselor și tranziția către o economie cu 
emisii reduse de carbon în sectoarele 
agricol, alimentar și silvic, precum și 
promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice a 
zonelor rurale. În acest scop, trebuie să se 
țină seama de diversitatea situațiilor care 
afectează zonele rurale cu caracteristici 
diferite sau diferitele categorii de 
beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea, precum și de 
orientarea către ședere. Acțiunile de 
atenuare a schimbărilor climatice ar trebui
să vizeze atât limitarea emisiilor din 
agricultură și silvicultură, generate de 
activități-cheie precum producția 
animalieră și utilizarea îngrășămintelor, cât 
și conservarea absorbanților de carbon și 
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ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și în zonele rurale trebuie să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

intensificarea activității de sechestrare a 
carbonului în ceea ce privește exploatarea 
terenurilor, schimbarea destinației 
terenurilor și silvicultura. Prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
privind transferul de cunoștințe și inovarea 
în agricultură, silvicultură, precum și în 
domeniile de activitate ce țin de 
agricultură și, de asemenea, în domeniile 
sociale de activitate și în zonele rurale ar 
trebui să se aplice orizontal, în legătură cu 
celelalte priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

Or. de

Justificare

Serviciile de consiliere ar trebui să poată fi utilizate, de asemenea, pentru crearea și 
dezvoltarea activităților ce țin de agricultură, cum ar fi comercializarea directă a produselor 
agricole și a agroturismului, precum și a instituțiilor orientate către piață, cum ar fi centrele 
de îngrijire a bătrânilor și a copiilor.

Amendamentul 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar și 
gestionarea riscurilor în agricultură, 
refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor dependente de agricultură și 
de silvicultură, utilizarea eficientă a 
resurselor și tranziția către o economie cu 
emisii reduse de carbon în sectoarele 

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
măsuri de siguranță și sensibilizarea în 
legătură cu siguranța exploataților;
organizarea lanțului alimentar și 
gestionarea riscurilor în agricultură, 
refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor dependente de agricultură și 
de silvicultură, utilizarea eficientă a 
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agricol, alimentar și silvic, precum și 
promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice a 
zonelor rurale. În acest scop, trebuie să se 
țină seama de diversitatea situațiilor care 
afectează zonele rurale cu caracteristici 
diferite sau diferitele categorii de 
beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice trebuie să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 
ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale trebuie să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

resurselor și tranziția către o economie cu 
emisii reduse de carbon în sectoarele 
agricol, alimentar și silvic, precum și 
promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice a 
zonelor rurale. În acest scop, trebuie să se 
țină seama de diversitatea situațiilor care 
afectează zonele rurale cu caracteristici 
diferite sau diferitele categorii de 
beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice ar trebui să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 
ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale ar trebui să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

Or. en

Amendamentul 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
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silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar și 
gestionarea riscurilor în agricultură, 
refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor dependente de agricultură și 
de silvicultură, utilizarea eficientă a 
resurselor și tranziția către o economie cu 
emisii reduse de carbon în sectoarele 
agricol, alimentar și silvic, precum și 
promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice a 
zonelor rurale. În acest scop, trebuie să se 
țină seama de diversitatea situațiilor care 
afectează zonele rurale cu caracteristici 
diferite sau diferitele categorii de 
beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice trebuie să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 
ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale trebuie să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar, lanțul scurt 
de aprovizionare și gestionarea riscurilor 
în agricultură, refacerea, conservarea și 
consolidarea ecosistemelor dependente de 
agricultură și de silvicultură, utilizarea 
eficientă a resurselor și tranziția către o 
economie cu emisii reduse de carbon în 
sectoarele agricol, alimentar și silvic, 
precum și promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice a zonelor rurale. În acest scop, 
trebuie să se țină seama de diversitatea 
situațiilor care afectează zonele rurale cu 
caracteristici diferite sau diferitele categorii 
de beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice ar trebui să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 
ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura, remunerând agricultorii și 
silvicultorii pentru serviciul și bunul 
public produs. Prioritatea Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală privind 
transferul de cunoștințe și inovarea în 
agricultură, silvicultură și zonele rurale ar
trebui să se aplice orizontal, în legătură cu 
celelalte priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

Or. it

Amendamentul 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
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Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar și 
gestionarea riscurilor în agricultură, 
refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor dependente de agricultură și 
de silvicultură, utilizarea eficientă a 
resurselor și tranziția către o economie cu 
emisii reduse de carbon în sectoarele 
agricol, alimentar și silvic, precum și 
promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice a 
zonelor rurale. În acest scop, trebuie să se 
țină seama de diversitatea situațiilor care 
afectează zonele rurale cu caracteristici 
diferite sau diferitele categorii de 
beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice trebuie să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 
ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale trebuie să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar, lanțul scurt 
de aprovizionare și gestionarea riscurilor 
în agricultură, refacerea, conservarea și 
consolidarea ecosistemelor dependente de 
agricultură și de silvicultură, utilizarea 
eficientă a resurselor și tranziția către o 
economie cu emisii reduse de carbon în 
sectoarele agricol, alimentar și silvic, 
precum și promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice a zonelor rurale. În acest scop, 
trebuie să se țină seama de diversitatea 
situațiilor care afectează zonele rurale cu 
caracteristici diferite sau diferitele categorii 
de beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice ar trebui să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 
ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale ar trebui să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
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priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

Or. it

Amendamentul 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar și 
gestionarea riscurilor în agricultură, 
refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor dependente de agricultură și 
de silvicultură, utilizarea eficientă a 
resurselor și tranziția către o economie cu 
emisii reduse de carbon în sectoarele 
agricol, alimentar și silvic, precum și 
promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice a 
zonelor rurale. În acest scop, trebuie să se 
țină seama de diversitatea situațiilor care 
afectează zonele rurale cu caracteristici 
diferite sau diferitele categorii de 
beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice trebuie să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
precum și organizarea lanțului alimentar în 
agricultură, refacerea, conservarea și 
consolidarea ecosistemelor dependente de 
agricultură și de silvicultură, utilizarea 
eficientă a resurselor și tranziția către o 
economie cu emisii reduse de carbon în
sectoarele agricol, alimentar și silvic, 
precum și promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice a zonelor rurale. În acest scop, 
trebuie să se țină seama de diversitatea 
situațiilor care afectează zonele rurale cu 
caracteristici diferite sau diferitele categorii 
de beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice ar trebui să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 
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activității de sechestrare a carbonului în 
ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale trebuie să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale ar trebui să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

Or. en

Amendamentul 82
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală trebuie realizate în 
contextul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, 
astfel cum se prevede la articolele 11 și 19 
din tratat, ținând seama de principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre 
trebuie să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat pentru atingerea 
obiectivelor în materie de schimbări 
climatice, în concordanță cu obiectivul 
ambițios de a aloca în acest scop cel puțin 
20 % din bugetul Uniunii, utilizând o 
metodologie adoptată de Comisie.

(6) Prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală ar trebui realizate în 
contextul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, 
astfel cum se prevede la articolele 11 și 19 
din tratat, ținând seama de principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 
modul în care vor pune în aplicare 
strategia în domeniul biodiversității și 
obiectivele în materie de schimbări 
climatice, în concordanță cu obiectivul 
ambițios de a aloca în acest scop cel puțin 
20 % din bugetul Uniunii, utilizând o 
metodologie adoptată de Comisie.

Or. en

Amendamentul 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală trebuie realizate în 
contextul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, 
astfel cum se prevede la articolele 11 și 19 
din tratat, ținând seama de principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre 
trebuie să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat pentru atingerea 
obiectivelor în materie de schimbări 
climatice, în concordanță cu obiectivul 
ambițios de a aloca în acest scop cel puțin 
20 % din bugetul Uniunii, utilizând o 
metodologie adoptată de Comisie.

(6) Prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală ar trebui realizate în 
contextul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, 
astfel cum se prevede la articolele 11 și 19 
din tratat, ținând seama de principiul 
„poluatorul plătește” și cine contribuie la 
îmbunătățiri este răsplătit. Statele membre 
trebuie să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat pentru atingerea 
obiectivelor în materie de schimbări 
climatice, în concordanță cu obiectivul 
ambițios de a aloca în acest scop cel puțin 
20 % din bugetul Uniunii, utilizând o 
metodologie adoptată de Comisie.

Or. it

Amendamentul 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a se asigura demararea imediată 
și implementarea eficientă a programelor 
de dezvoltare rurală, sprijinul acordat din 
FEADR trebuie să se bazeze pe existența 
unor condiții-cadru administrative fiabile. 
Prin urmare, statele membre trebuie să 
evalueze conformitatea cu anumite condiții 
ex ante. Fiecare stat membru trebuie să 
elaboreze fie un program național de 
dezvoltare rurală pentru întregul său 
teritoriu, fie un set de programe regionale. 
Fiecare program trebuie să identifice o 
strategie pentru atingerea obiectivelor în 
raport cu prioritățile Uniunii, precum și o 

(8) Pentru a se asigura demararea imediată 
și implementarea eficientă a programelor 
de dezvoltare rurală, sprijinul acordat din 
FEADR ar trebui să se bazeze pe existența 
unor condiții-cadru administrative fiabile. 
Prin urmare, statele membre ar trebui să 
evalueze conformitatea cu anumite condiții 
ex ante. Fiecare stat membru ar trebui să 
elaboreze un program național de 
dezvoltare rurală pentru întregul său 
teritoriu, un set de programe regionale sau 
un program național și un ansamblu de 
programe regionale. În cazul în care un 
stat membru optează pentru un program 
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serie de măsuri. Programarea trebuie să 
respecte prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală, fiind totodată adaptată la 
contextele naționale, și să completeze 
celelalte politici ale Uniunii, în special 
politica în domeniul piețelor agricole, 
politica de coeziune și politica comună în 
domeniul pescuitului. Statele membre care 
optează pentru un set de programe 
regionale trebuie să poată elabora, de 
asemenea, un cadru național care să nu 
dispună de o alocare bugetară separată, 
pentru a facilita coordonarea între regiuni 
în vederea soluționării problemelor 
existente pe plan național.

național și un ansamblu de programe 
regionale, măsurile sau tipurile de 
operațiuni sunt programate la nivel 
național sau regional. Fiecare program ar
trebui să identifice o strategie pentru 
atingerea obiectivelor în raport cu 
prioritățile Uniunii, precum și o serie de 
măsuri. Programarea ar trebui să respecte 
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală, fiind totodată adaptată la contextele 
naționale, și să completeze celelalte politici 
ale Uniunii, în special politica în domeniul 
piețelor agricole, politica de coeziune și 
politica comună în domeniul pescuitului. 
Statele membre care optează pentru un set 
de programe regionale ar trebui să poată 
elabora, de asemenea, un cadru național 
care să nu dispună de o alocare bugetară 
separată, pentru a facilita coordonarea între 
regiuni în vederea soluționării problemelor 
existente pe plan național. În cazul în care 
un stat membru optează pentru 
coexistența unui program național cu alte 
programe regionale, cadrul național ar 
trebui să conțină elemente comune care 
să asigure coerența și legătura între 
programe.

Or. es

Justificare

În cazul statelor membre cu un număr mare de regiuni în care s-a optat pentru programe 
regionale, este esențial ca, la momentul aplicării aceleiași măsuri în mai multe regiuni, să se 
dispună de un program național.

Amendamentul 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a se asigura demararea imediată (8) Pentru a se asigura demararea imediată 
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și implementarea eficientă a programelor 
de dezvoltare rurală, sprijinul acordat din 
FEADR trebuie să se bazeze pe existența 
unor condiții-cadru administrative fiabile. 
Prin urmare, statele membre trebuie să 
evalueze conformitatea cu anumite condiții 
ex ante. Fiecare stat membru trebuie să 
elaboreze fie un program național de 
dezvoltare rurală pentru întregul său 
teritoriu, fie un set de programe regionale. 
Fiecare program trebuie să identifice o 
strategie pentru atingerea obiectivelor în 
raport cu prioritățile Uniunii, precum și o 
serie de măsuri. Programarea trebuie să 
respecte prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală, fiind totodată adaptată la 
contextele naționale, și să completeze 
celelalte politici ale Uniunii, în special 
politica în domeniul piețelor agricole, 
politica de coeziune și politica comună în 
domeniul pescuitului. Statele membre care 
optează pentru un set de programe 
regionale trebuie să poată elabora, de 
asemenea, un cadru național care să nu 
dispună de o alocare bugetară separată, 
pentru a facilita coordonarea între regiuni 
în vederea soluționării problemelor 
existente pe plan național.

și implementarea eficientă a programelor 
de dezvoltare rurală, sprijinul acordat din 
FEADR ar trebui să se bazeze pe existența 
unor condiții-cadru administrative fiabile. 
Prin urmare, statele membre ar trebui să 
evalueze conformitatea cu anumite condiții 
ex ante. Fiecare stat membru ar trebui să 
elaboreze un program național de 
dezvoltare rurală pentru întregul său 
teritoriu, un set de programe regionale sau 
un program național și un ansamblu de 
programe regionale. În cazul în care un 
stat membru optează pentru un program 
național și un ansamblu de programe 
regionale, măsurile sau tipurile de 
operațiuni sunt programate la nivel 
național sau regional. Fiecare program ar 
trebui să identifice o strategie pentru 
atingerea obiectivelor în raport cu 
prioritățile Uniunii, precum și o serie de 
măsuri. Programarea ar trebui să respecte 
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală, fiind totodată adaptată la contextele 
naționale, și să completeze celelalte politici 
ale Uniunii, în special politica în domeniul 
piețelor agricole, politica de coeziune și 
politica comună în domeniul pescuitului. 
Statele membre care optează pentru un set 
de programe regionale ar trebui să poată 
elabora, de asemenea, un cadru național 
care să nu dispună de o alocare bugetară 
separată, pentru a facilita coordonarea între 
regiuni în vederea soluționării problemelor 
existente pe plan național. În cazul în care 
un stat membru optează pentru 
coexistența unui program național cu alte 
programe regionale, cadrul național ar 
trebui să conțină elemente comune care 
să asigure coerența și legătura între 
programe.

Or. es

Justificare

În cazul statelor membre cu un număr mare de regiuni și în care s-a optat pentru programe 
regionale, experiența perioadei actuale de programare 2007-2013 a evidențiat faptul că 
există activități care nu pot fi incluse în programe, depășind teritoriul unei singure regiuni, 
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cum este cazul cooperării interregionale. Considerând acestea, este esențial ca, la momentul 
aplicării aceleiași măsuri în mai multe regiuni, să se dispună de un program național.

Amendamentul 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a se asigura demararea imediată 
și implementarea eficientă a programelor 
de dezvoltare rurală, sprijinul acordat din 
FEADR trebuie să se bazeze pe existența 
unor condiții-cadru administrative fiabile. 
Prin urmare, statele membre trebuie să 
evalueze conformitatea cu anumite condiții 
ex ante. Fiecare stat membru trebuie să 
elaboreze fie un program național de 
dezvoltare rurală pentru întregul său 
teritoriu, fie un set de programe regionale. 
Fiecare program trebuie să identifice o 
strategie pentru atingerea obiectivelor în 
raport cu prioritățile Uniunii, precum și o 
serie de măsuri. Programarea trebuie să 
respecte prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală, fiind totodată adaptată la 
contextele naționale, și să completeze 
celelalte politici ale Uniunii, în special 
politica în domeniul piețelor agricole, 
politica de coeziune și politica comună în 
domeniul pescuitului. Statele membre care 
optează pentru un set de programe 
regionale trebuie să poată elabora, de 
asemenea, un cadru național care să nu 
dispună de o alocare bugetară separată, 
pentru a facilita coordonarea între regiuni 
în vederea soluționării problemelor 
existente pe plan național.

(8) Pentru a se asigura demararea imediată 
și implementarea eficientă a programelor 
de dezvoltare rurală, sprijinul acordat din 
FEADR ar trebui să se bazeze pe existența 
unor condiții-cadru administrative fiabile. 
Prin urmare, statele membre ar trebui să 
evalueze conformitatea cu anumite condiții 
ex ante. Fiecare stat membru ar trebui să 
elaboreze fie un program național de 
dezvoltare rurală pentru întregul său 
teritoriu, fie un set de programe regionale, 
fiind necesară promovarea unei 
reprezentări adecvate a grupurilor 
subreprezentate, în special a femeilor, în 
cadrul organismelor în vederea 
prezentării acestor programe de 
dezvoltare, pentru a asigura faptul că 
nevoile acestora sunt luate în considerare 
în mod corespunzător în strategiile de 
dezvoltare locală. Fiecare program ar
trebui să identifice o strategie pentru 
atingerea obiectivelor în raport cu 
prioritățile Uniunii, precum și o serie de 
măsuri. Programarea ar trebui să respecte 
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală, fiind totodată adaptată la contextele 
naționale, și să completeze celelalte politici 
ale Uniunii, în special politica în domeniul 
piețelor agricole, politica de coeziune și 
politica comună în domeniul pescuitului. 
Statele membre care optează pentru un set 
de programe regionale ar trebui să poată 
elabora, de asemenea, un cadru național 
care să nu dispună de o alocare bugetară 
separată, pentru a facilita coordonarea între 
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regiuni în vederea soluționării problemelor 
existente pe plan național.

Or. de

Amendamentul 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a se asigura demararea imediată 
și implementarea eficientă a programelor 
de dezvoltare rurală, sprijinul acordat din 
FEADR trebuie să se bazeze pe existența 
unor condiții-cadru administrative fiabile. 
Prin urmare, statele membre trebuie să 
evalueze conformitatea cu anumite condiții 
ex ante. Fiecare stat membru trebuie să 
elaboreze fie un program național de 
dezvoltare rurală pentru întregul său 
teritoriu, fie un set de programe regionale. 
Fiecare program trebuie să identifice o 
strategie pentru atingerea obiectivelor în 
raport cu prioritățile Uniunii, precum și o 
serie de măsuri. Programarea trebuie să 
respecte prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală, fiind totodată adaptată la 
contextele naționale, și să completeze 
celelalte politici ale Uniunii, în special 
politica în domeniul piețelor agricole, 
politica de coeziune și politica comună în 
domeniul pescuitului. Statele membre care 
optează pentru un set de programe 
regionale trebuie să poată elabora, de 
asemenea, un cadru național care să nu 
dispună de o alocare bugetară separată,
pentru a facilita coordonarea între regiuni 
în vederea soluționării problemelor 
existente pe plan național.

(8) Pentru a se asigura demararea imediată 
și implementarea eficientă a programelor 
de dezvoltare rurală, sprijinul acordat din 
FEADR trebuie să se bazeze pe existența 
unor condiții-cadru administrative fiabile. 
Prin urmare, statele membre trebuie să 
evalueze conformitatea cu anumite condiții 
ex ante. Fiecare stat membru trebuie să 
elaboreze fie un program național de 
dezvoltare rurală pentru întregul său 
teritoriu, fie un set de programe regionale. 
Fiecare program trebuie să identifice o 
strategie pentru atingerea obiectivelor în 
raport cu prioritățile Uniunii, precum și o 
serie de măsuri. Programarea trebuie să 
respecte prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală, fiind totodată adaptată la 
contextele naționale și regionale și să 
completeze celelalte politici ale Uniunii, în 
special politica în domeniul piețelor 
agricole, politica de coeziune și politica 
comună în domeniul pescuitului. Dacă un 
stat membru optează pentru un set de 
programe naționale și/sau regionale, 
cadrul național va cuprinde elementele 
comune pentru a garanta coerența și 
legătura între strategia națională și 
strategiile regionale.

Or. it
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Amendamentul 88
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesități specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 
printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, 
zonele montane și crearea unor lanțuri 
scurte de aprovizionare. Subprogramele 
tematice trebuie utilizate, de asemenea, 
pentru a oferi posibilitatea de a aborda 
problema restructurării sectoarelor agricole 
care au un impact puternic asupra 
dezvoltării zonelor rurale. Pentru a spori 
eficiența intervenției acestor subprograme 
tematice, trebuie ca statele membre să fie 
autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operațiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

(9) Statele membre ar trebui să poată 
include în programele lor de dezvoltare 
rurală subprograme tematice pentru a 
răspunde unor necesități specifice în 
domenii care sunt deosebit de importante 
pentru ele. Subprogramele tematice ar 
trebui să vizeze, printre altele, tinerii 
fermieri, fermele mici, zonele montane și 
crearea unor lanțuri scurte de distribuție. 
Subprogramele tematice ar trebui utilizate, 
de asemenea, pentru a oferi posibilitatea de 
a aborda problema restructurării 
sectoarelor agricole care au un impact 
puternic asupra dezvoltării zonelor rurale. 
De asemenea, ar trebui să se depună 
eforturi pentru a favoriza integrarea tot 
mai mare în muncă în condiții de egalitate 
a femeilor din mediul rural, 
recunoașterea contribuției aduse în 
cadrul activităților de diversificare și 
crearea de linii specifice de sprijin pentru 
femeile întreprinzătoare din mediul rural, 
cu condiția ca rolul lor multifuncțional să 
contribuie în mod semnificativ la un 
progres și o inovare la toate nivelurile 
sociale și la creșterea calității vieții în 
mediul rural. Pentru a spori eficiența 
intervenției acestor subprograme tematice, 
ar trebui ca statele membre să fie 
autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operațiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

Or. es

Justificare

Contribuie la tratamentul egal al femeilor din mediul rural și recunoașterea contribuției lor 
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la veniturile și bunăstarea sectorului.

Amendamentul 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesități specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 
printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, 
zonele montane și crearea unor lanțuri 
scurte de aprovizionare. Subprogramele 
tematice trebuie utilizate, de asemenea, 
pentru a oferi posibilitatea de a aborda 
problema restructurării sectoarelor agricole 
care au un impact puternic asupra 
dezvoltării zonelor rurale. Pentru a spori 
eficiența intervenției acestor subprograme 
tematice, trebuie ca statele membre să fie 
autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operațiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesități specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice ar trebui să 
vizeze, printre altele, tinerii fermieri, 
fermele mici, zonele montane, crearea unor 
lanțuri scurte de aprovizionare și femeile 
din zonele rurale, în special vizând 
perspective de viitor și orientarea către 
șederea femeilor în zonele rurale. 
Subprogramele tematice ar trebui utilizate, 
de asemenea, pentru a oferi posibilitatea de 
a aborda problema restructurării 
sectoarelor agricole care au un impact 
puternic asupra dezvoltării zonelor rurale. 
Pentru a spori eficiența intervenției acestor 
subprograme tematice, ar trebui ca statele 
membre să fie autorizate să prevadă rate de 
sprijin mai ridicate pentru anumite 
operațiuni care fac obiectul 
subprogramelor respective.

Or. de

Justificare

Este necesară adoptarea unor măsuri urgente pentru a preveni părăsirea zonelor rurale de 
către femeie tinere, bine pregătite. Acestea contribuie în mod semnificativ la asigurarea unui 
spațiu rural viu și sunt vitale pentru calitatea vieții locale.

Amendamentul 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesități specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 
printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, 
zonele montane și crearea unor lanțuri 
scurte de aprovizionare. Subprogramele 
tematice trebuie utilizate, de asemenea, 
pentru a oferi posibilitatea de a aborda 
problema restructurării sectoarelor agricole 
care au un impact puternic asupra 
dezvoltării zonelor rurale. Pentru a spori 
eficiența intervenției acestor subprograme 
tematice, trebuie ca statele membre să fie 
autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operațiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesități specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice ar trebui să 
vizeze, printre altele, tinerii fermieri, 
femeile din mediul rural, fermele mici, 
zonele montane și crearea unor lanțuri 
scurte de aprovizionare. Subprogramele 
tematice ar trebui utilizate, de asemenea, 
pentru a oferi posibilitatea de a aborda 
problema restructurării sectoarelor agricole 
care au un impact puternic asupra 
dezvoltării zonelor rurale. Pentru a spori 
eficiența intervenției acestor subprograme 
tematice, trebuie ca statele membre să fie 
autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operațiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

Or. it

Amendamentul 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesități specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 
printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, 

(9) Statele membre ar trebui să poată 
include în programele lor de dezvoltare 
rurală subprograme tematice pentru a 
răspunde unor necesități specifice în 
domenii care sunt deosebit de importante 
pentru ele. Subprogramele tematice ar 
trebui să vizeze, printre altele, tinerii 
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zonele montane și crearea unor lanțuri 
scurte de aprovizionare. Subprogramele 
tematice trebuie utilizate, de asemenea, 
pentru a oferi posibilitatea de a aborda 
problema restructurării sectoarelor agricole 
care au un impact puternic asupra 
dezvoltării zonelor rurale. Pentru a spori 
eficiența intervenției acestor subprograme 
tematice, trebuie ca statele membre să fie 
autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operațiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

fermieri, fermele mici, sistemele agricole 
de mare valoare naturală, agricultura 
ecologică, zonele montane și crearea unor 
lanțuri scurte de aprovizionare. 
Subprogramele tematice ar trebui utilizate, 
de asemenea, pentru a oferi posibilitatea de 
a aborda problema restructurării 
sectoarelor agricole care au un impact 
puternic asupra dezvoltării zonelor rurale. 
Pentru a spori eficiența intervenției acestor 
subprograme tematice, ar trebui ca statele 
membre să fie autorizate să prevadă rate de 
sprijin mai ridicate pentru anumite 
operațiuni care fac obiectul 
subprogramelor respective.

Or. en

Amendamentul 92
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesități specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 
printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, 
zonele montane și crearea unor lanțuri 
scurte de aprovizionare. Subprogramele 
tematice trebuie utilizate, de asemenea, 
pentru a oferi posibilitatea de a aborda 
problema restructurării sectoarelor agricole 
care au un impact puternic asupra 
dezvoltării zonelor rurale. Pentru a spori 
eficiența intervenției acestor subprograme 
tematice, trebuie ca statele membre să fie 
autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operațiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

(9) Statele membre ar trebui să poată 
include în programele lor de dezvoltare 
rurală subprograme tematice pentru a 
răspunde unor necesități specifice în 
domenii care sunt deosebit de importante 
pentru ele. Subprogramele tematice ar 
trebui să vizeze, printre altele, tinerii 
fermieri, fermele mici, fermele de mare 
valoare naturală, zonele montane, crearea 
unor lanțuri scurte de aprovizionare și 
abordarea provocărilor legate de mediu. 
Subprogramele tematice ar trebui utilizate, 
de asemenea, pentru a oferi posibilitatea de 
a aborda problema restructurării 
sectoarelor agricole care au un impact 
puternic asupra dezvoltării zonelor rurale, 
fără a cauza efecte negative sociale și 
asupra mediului. Pentru a spori eficiența 
intervenției acestor subprograme tematice, 
ar trebui ca statele membre să fie 
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autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operațiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

Or. en

Amendamentul 93
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesități specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 
printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, 
zonele montane și crearea unor lanțuri 
scurte de aprovizionare. Subprogramele 
tematice trebuie utilizate, de asemenea, 
pentru a oferi posibilitatea de a aborda 
problema restructurării sectoarelor agricole 
care au un impact puternic asupra 
dezvoltării zonelor rurale. Pentru a spori 
eficiența intervenției acestor subprograme 
tematice, trebuie ca statele membre să fie 
autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operațiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

(9) Statele membre ar trebui să poată 
include în programele lor de dezvoltare 
rurală subprograme tematice pentru a 
răspunde unor necesități specifice în 
domenii care sunt deosebit de importante 
pentru ele. Subprogramele tematice trebuie 
să vizeze, printre altele, tinerii fermieri, 
fermele mici, zonele montane, zonele 
umede, zonele suburbane și crearea unor 
lanțuri scurte de aprovizionare. 
Subprogramele tematice ar trebui utilizate, 
de asemenea, pentru a oferi posibilitatea de 
a aborda problema restructurării 
sectoarelor agricole care au un impact 
puternic asupra dezvoltării zonelor rurale. 
Pentru a spori eficiența intervenției acestor 
subprograme tematice, ar trebui ca statele 
membre să fie autorizate să prevadă rate de 
sprijin mai ridicate pentru anumite 
operațiuni care fac obiectul 
subprogramelor respective.

Or. fr

Amendamentul 94
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesități specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 
printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, 
zonele montane și crearea unor lanțuri 
scurte de aprovizionare. Subprogramele 
tematice trebuie utilizate, de asemenea, 
pentru a oferi posibilitatea de a aborda 
problema restructurării sectoarelor agricole 
care au un impact puternic asupra 
dezvoltării zonelor rurale. Pentru a spori 
eficiența intervenției acestor subprograme 
tematice, trebuie ca statele membre să fie 
autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operațiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

(9) Statele membre ar trebui să poată 
include în programele lor de dezvoltare 
rurală subprograme tematice pentru a 
răspunde unor necesități specifice în 
domenii care sunt deosebit de importante 
pentru ele. Subprogramele tematice ar 
trebui să vizeze, printre altele, tinerii 
fermieri, fermele mici, zonele montane, 
regiunile ultraperiferice și crearea unor 
lanțuri scurte de aprovizionare. 
Subprogramele tematice ar trebui utilizate, 
de asemenea, pentru a oferi posibilitatea de 
a aborda problema restructurării 
sectoarelor agricole care au un impact 
puternic asupra dezvoltării zonelor rurale. 
Pentru a spori eficiența intervenției acestor 
subprograme tematice, ar trebui ca statele 
membre să fie autorizate să prevadă rate de 
sprijin mai ridicate pentru anumite 
operațiuni care fac obiectul 
subprogramelor respective.

Or. pt

Amendamentul 95
James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Dacă este justificat, aspectele 
centrale, altele decât cele prevăzute în 
prezentul regulament pot fi incluse în 
programe cu scopul de a concretiza 
prioritățile. În unele cazuri, este posibil ca 
evaluarea ex ante și analiza SWOT a unui 
program să nu sprijine necesitatea de a 
aborda o anumită prioritate, de exemplu, 
deoarece prioritatea a fost abordată prin 
alte mijloace. În astfel de cazuri, este 
posibil ca programele să nu trebuiască să 
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abordeze toate cele șase priorități.

Or. en

Amendamentul 96
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a contribui la soluționarea 
problemei femeilor a căror activitate 
economică nu este recunoscută în mediul 
rural și pentru a promova implicarea în 
activități de antreprenoriat și ocuparea 
forței de muncă în rândul femeilor din 
mediul rural, statele membre și Comisia 
ar trebui să elaboreze indicatori specifici 
concentrați pe măsurarea progresului 
femeilor în aceste domenii și evaluarea 
contribuției lor la veniturile și bunăstarea 
comunității rurale.

Or. es

Amendamentul 97
James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se stabilească anumite 
norme privind programarea și revizuirea 
programelor de dezvoltare rurală. Trebuie
prevăzută o procedură mai simplă de 
revizuire, care să nu afecteze strategia 
programelor sau contribuțiile financiare 
corespunzătoare ale Uniunii.

(12) Este necesar să se stabilească anumite 
norme privind programarea și revizuirea 
programelor de dezvoltare rurală. Comisia 
ar trebui să aibă puterea de a decide, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, asupra cererilor de modificare a 
programelor care vizează o modificare a 
strategiei programului. Ar trebui
prevăzută o procedură mai simplă de 
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revizuire, care să nu afecteze strategia 
programelor sau contribuțiile financiare 
corespunzătoare ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 98
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se stabilească anumite 
norme privind programarea și revizuirea 
programelor de dezvoltare rurală. Trebuie
prevăzută o procedură mai simplă de 
revizuire, care să nu afecteze strategia 
programelor sau contribuțiile financiare 
corespunzătoare ale Uniunii.

(12) Este necesar să se stabilească anumite 
norme privind programarea și revizuirea 
programelor de dezvoltare rurală. Ar trebui
prevăzută o procedură simplificată de 
revizuire, care să nu afecteze strategia 
programelor sau contribuțiile financiare 
corespunzătoare ale Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 99
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se garanta certitudinea 
juridică și claritatea în privința procedurii 
de urmat în caz de modificare a 
programelor, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește stabilirea criteriilor pe 
baza cărora modificările propuse ale 
obiectivelor cuantificate ale programelor 
să fie considerate majore, creându-se 
astfel necesitatea modificării programului 
cu ajutorul unui act de punere în 

(13) Pentru a se garanta certitudinea 
juridică și claritatea în privința procedurii 
de urmat în caz de modificare a 
programelor, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește stabilirea criteriilor.
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aplicare, adoptat în conformitate cu 
articolul 91 din prezentul regulament.

Or. de

Justificare

Modificările de program nu reprezintă decizii pur tehnice.

Amendamentul 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evoluția și specializarea agriculturii și 
a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică și economică, precum și o 
capacitate mai mare de acces la cunoștințe 
și informații și de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producție agricolă și forestieră. 
Transferul de cunoștințe și acțiunile de 
informare nu trebuie să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiționale, ci 
trebuie, de asemenea, să fie adaptate la 
necesitățile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, trebuie sprijinite, în egală măsură, 
atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, activitățile demonstrative, 
acțiunile de informare, dar și schemele de 
schimb de exploatații pe termen scurt sau 
cele de vizitare a exploatațiilor. 
Cunoștințele și informațiile dobândite 
trebuie să permită fermierilor, deținătorilor 
de păduri, persoanelor implicate în sectorul 
alimentar și IMM-urilor rurale în special 
să-și sporească competitivitatea și să 
utilizeze mai eficient resursele, dar și să își 
îmbunătățească performanțele de mediu, 

(14) Evoluția și specializarea agriculturii și 
a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică și economică, precum și o 
capacitate mai mare de acces la cunoștințe 
și informații și de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producție agricolă și forestieră. 
Transferul de cunoștințe și acțiunile de 
informare nu ar trebui să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiționale, ci 
ar trebui, de asemenea, să fie adaptate la 
necesitățile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, ar trebui sprijinite, în egală 
măsură, atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, activitățile demonstrative, 
acțiunile de informare, dar și schemele de 
schimb de exploatații pe termen scurt sau 
cele de vizitare a exploatațiilor. 
Cunoștințele și informațiile dobândite ar 
trebui să permită fermierilor, deținătorilor 
de păduri, persoanelor implicate în sectorul 
alimentar și IMM-urilor rurale în special 
să-și sporească competitivitatea și să 
utilizeze mai eficient resursele, dar și să își 
îmbunătățească performanțele de mediu, 
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contribuind totodată la sustenabilitatea 
economiei rurale. Pentru a se asigura 
eficacitatea transferului de cunoștințe și a 
acțiunilor de informare în privința obținerii 
acestor rezultate, trebuie să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
cunoștințe obligația de a deține toate 
capacitățile corespunzătoare.

contribuind totodată la sustenabilitatea 
economiei rurale. Statele membre ar trebui
să susțină, în conformitate cu articolul 15, 
în special formarea femeilor din zonele 
rurale pentru a promova inițiativele lor în 
ceea ce privește crearea și dezvoltarea de 
IMM-uri în zonele rurale și în domeniile 
de activitate ce țin de agricultură, precum 
și în domeniile sociale de activitate, din 
perspectiva orientării către ședere. Pentru 
a se asigura eficacitatea transferului de 
cunoștințe și a acțiunilor de informare în 
privința obținerii acestor rezultate, ar 
trebui să li se impună furnizorilor de 
servicii de transfer de cunoștințe obligația 
de a deține toate capacitățile 
corespunzătoare.

Or. de

Justificare

Zonele rurale sunt în pericol de depopulare din cauza exodului în special al tinerilor bine 
pregătiți. De aceea, este imperativ necesară, prin crearea de locuri de muncă calificate și de 
structuri care susțin familia, oferirea acestor oameni a unei perspective de viitor și de a 
rămâne în spațiul rural.

Amendamentul 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evoluția și specializarea agriculturii și 
a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică și economică, precum și o 
capacitate mai mare de acces la cunoștințe 
și informații și de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producție agricolă și forestieră. 

(14) Evoluția și specializarea agriculturii și 
a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică și economică, precum și o 
capacitate mai mare de acces la cunoștințe 
și informații și de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producție agricolă și forestieră. 
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Transferul de cunoștințe și acțiunile de 
informare nu trebuie să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiționale, ci 
trebuie, de asemenea, să fie adaptate la 
necesitățile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, trebuie sprijinite, în egală măsură, 
atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, activitățile demonstrative, 
acțiunile de informare, dar și schemele de 
schimb de exploatații pe termen scurt sau 
cele de vizitare a exploatațiilor. 
Cunoștințele și informațiile dobândite 
trebuie să permită fermierilor, deținătorilor 
de păduri, persoanelor implicate în sectorul 
alimentar și IMM-urilor rurale în special 
să-și sporească competitivitatea și să 
utilizeze mai eficient resursele, dar și să își 
îmbunătățească performanțele de mediu, 
contribuind totodată la sustenabilitatea 
economiei rurale. Pentru a se asigura 
eficacitatea transferului de cunoștințe și a 
acțiunilor de informare în privința obținerii 
acestor rezultate, trebuie să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
cunoștințe obligația de a deține toate 
capacitățile corespunzătoare.

Transferul de cunoștințe și acțiunile de 
informare nu ar trebui să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiționale, ci 
trebuie, de asemenea, să fie adaptate la 
necesitățile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, trebuie sprijinite, în egală măsură, 
atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, activitățile demonstrative, 
acțiunile de informare, dar și schemele de 
schimb de exploatații pe termen scurt sau 
cele de vizitare a exploatațiilor. 
Cunoștințele și informațiile dobândite ar 
trebui să permită fermierilor, deținătorilor 
de păduri, persoanelor implicate în sectorul 
alimentar și IMM-urilor rurale, cu condiția 
să fie direct legate de sectorul agricol, 
alimentar și forestier, cu efecte economice 
pozitive asupra sectorului agricol și 
forestier, în special să-și sporească 
competitivitatea și să utilizeze mai eficient 
resursele, dar și să își îmbunătățească 
performanțele de mediu, contribuind 
totodată la sustenabilitatea economiei 
rurale. Pentru a se asigura eficacitatea 
transferului de cunoștințe și a acțiunilor de 
informare în privința obținerii acestor 
rezultate, trebuie să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
cunoștințe obligația de a deține toate 
capacitățile corespunzătoare.

Or. it

Amendamentul 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evoluția și specializarea agriculturii și 
a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (denumite în 

(14) Evoluția și specializarea agriculturii și 
a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (denumite în 
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continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică și economică, precum și o 
capacitate mai mare de acces la cunoștințe 
și informații și de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producție agricolă și forestieră. 
Transferul de cunoștințe și acțiunile de 
informare nu trebuie să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiționale, ci 
trebuie, de asemenea, să fie adaptate la 
necesitățile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, trebuie sprijinite, în egală măsură, 
atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, activitățile demonstrative, 
acțiunile de informare, dar și schemele de 
schimb de exploatații pe termen scurt sau 
cele de vizitare a exploatațiilor. 
Cunoștințele și informațiile dobândite 
trebuie să permită fermierilor, deținătorilor 
de păduri, persoanelor implicate în sectorul 
alimentar și IMM-urilor rurale în special 
să-și sporească competitivitatea și să 
utilizeze mai eficient resursele, dar și să își 
îmbunătățească performanțele de mediu, 
contribuind totodată la sustenabilitatea 
economiei rurale. Pentru a se asigura 
eficacitatea transferului de cunoștințe și a 
acțiunilor de informare în privința obținerii 
acestor rezultate, trebuie să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
cunoștințe obligația de a deține toate 
capacitățile corespunzătoare.

continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică și economică, precum și o 
capacitate mai mare de acces la cunoștințe 
și informații și de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producție agricolă și forestieră. 
Transferul de cunoștințe și acțiunile de 
informare nu ar trebui să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiționale, ci 
trebuie, de asemenea, să fie adaptate la 
necesitățile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, ar trebui sprijinite, în egală 
măsură, atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, programele de ucenicie, 
activitățile demonstrative, acțiunile de 
informare, dar și schemele de schimb de 
exploatații pe termen scurt sau cele de 
vizitare a exploatațiilor. Cunoștințele și 
informațiile dobândite ar trebui să permită 
fermierilor, deținătorilor de păduri, 
persoanelor implicate în sectorul alimentar 
și IMM-urilor rurale în special să-și 
sporească competitivitatea și să utilizeze 
mai eficient resursele, dar și să își 
îmbunătățească performanțele de mediu, 
contribuind totodată la sustenabilitatea 
economiei rurale. Pentru a se asigura 
eficacitatea transferului de cunoștințe și a 
acțiunilor de informare în privința obținerii 
acestor rezultate, ar trebui să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
cunoștințe obligația de a deține toate 
capacitățile corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evoluția și specializarea agriculturii și (14) Evoluția și specializarea agriculturii și 
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a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică și economică, precum și o 
capacitate mai mare de acces la cunoștințe 
și informații și de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producție agricolă și forestieră. 
Transferul de cunoștințe și acțiunile de 
informare nu trebuie să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiționale, ci 
trebuie, de asemenea, să fie adaptate la 
necesitățile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, trebuie sprijinite, în egală măsură, 
atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, activitățile demonstrative, 
acțiunile de informare, dar și schemele de 
schimb de exploatații pe termen scurt sau 
cele de vizitare a exploatațiilor. 
Cunoștințele și informațiile dobândite 
trebuie să permită fermierilor, deținătorilor 
de păduri, persoanelor implicate în sectorul 
alimentar și IMM-urilor rurale în special 
să-și sporească competitivitatea și să 
utilizeze mai eficient resursele, dar și să își 
îmbunătățească performanțele de mediu, 
contribuind totodată la sustenabilitatea 
economiei rurale. Pentru a se asigura 
eficacitatea transferului de cunoștințe și a 
acțiunilor de informare în privința obținerii 
acestor rezultate, trebuie să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
cunoștințe obligația de a deține toate 
capacitățile corespunzătoare.

a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică și economică, precum și o 
capacitate mai mare de acces la cunoștințe 
și informații și de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producție agricolă și forestieră. 
Transferul de cunoștințe și acțiunile de 
informare nu ar trebui să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiționale, ci 
trebuie, de asemenea, să fie adaptate la 
necesitățile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, ar trebui sprijinite, în egală 
măsură, atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, activitățile demonstrative, 
acțiunile de informare, dar și schemele de 
schimb de exploatații pe termen scurt sau 
cele de vizitare a exploatațiilor. 
Cunoștințele și informațiile dobândite ar 
trebui să permită fermierilor, deținătorilor 
de păduri, persoanelor implicate în sectorul 
alimentar, ONG-urilor și IMM-urilor 
rurale în special să-și sporească 
competitivitatea și să utilizeze mai eficient 
resursele, dar și să își îmbunătățească 
performanțele de mediu, contribuind 
totodată la sustenabilitatea economiei 
rurale. Pentru a se asigura eficacitatea 
transferului de cunoștințe și a acțiunilor de 
informare în privința obținerii acestor 
rezultate, ar trebui să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
cunoștințe obligația de a deține toate 
capacitățile corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Unul din elementele-cheie din Regulamentul privind dezvoltarea rurală este inovarea. Un 
sistem de inovare este definit de Banca Mondială ca fiind o rețea de organizații, întreprinderi 
și persoane concentrată asupra intrării de noi produse, noi procese și noi forme de 
organizare în circuitul economic, împreună cu instituțiile și politicile care afectează 
comportamentul și performanța acestora. Este importantă evidențierea ONG-urilor întrucât 
acestea reprezintă unul dintre actorii care ar putea ajuta fermierii să își îmbunătățească 
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poziția lor pe piață în viitor.

Amendamentul 104
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evoluția și specializarea agriculturii și 
a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică și economică, precum și o 
capacitate mai mare de acces la cunoștințe 
și informații și de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producție agricolă și forestieră. 
Transferul de cunoștințe și acțiunile de 
informare nu trebuie să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiționale, ci 
trebuie, de asemenea, să fie adaptate la 
necesitățile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, trebuie sprijinite, în egală măsură, 
atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, activitățile demonstrative, 
acțiunile de informare, dar și schemele de 
schimb de exploatații pe termen scurt sau 
cele de vizitare a exploatațiilor. 
Cunoștințele și informațiile dobândite 
trebuie să permită fermierilor, deținătorilor 
de păduri, persoanelor implicate în sectorul 
alimentar și IMM-urilor rurale în special 
să-și sporească competitivitatea și să 
utilizeze mai eficient resursele, dar și să își 
îmbunătățească performanțele de mediu, 
contribuind totodată la sustenabilitatea 
economiei rurale. Pentru a se asigura 
eficacitatea transferului de cunoștințe și a 
acțiunilor de informare în privința obținerii 
acestor rezultate, trebuie să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
cunoștințe obligația de a deține toate 

(14) Evoluția și specializarea agriculturii și 
a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică și economică, precum și o 
capacitate mai mare de acces la cunoștințe 
și informații și de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producție agricolă și forestieră. 
Transferul de cunoștințe și acțiunile de 
informare nu ar trebui să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiționale, ci 
ar trebui, de asemenea, să fie adaptate la 
necesitățile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, ar trebui sprijinite, în egală 
măsură, atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, activitățile demonstrative, 
acțiunile de informare, dar și schemele de 
schimb de exploatații pe termen scurt sau 
cele de vizitare a exploatațiilor. 
Cunoștințele și informațiile dobândite ar 
trebui să permită fermierilor, deținătorilor 
de păduri, persoanelor implicate în sectorul 
alimentar și IMM-urilor rurale din 
sectoarele agricol și silvic în special să-și 
sporească competitivitatea și să utilizeze 
mai eficient resursele, dar și să își 
îmbunătățească performanțele de mediu, 
contribuind totodată la sustenabilitatea 
economiei rurale. Pentru a se asigura 
eficacitatea transferului de cunoștințe și a 
acțiunilor de informare în privința obținerii 
acestor rezultate, ar trebui să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
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capacitățile corespunzătoare. cunoștințe obligația de a deține toate 
capacitățile corespunzătoare.

Or. pt

Amendamentul 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În cazurile în care peste 50 % din 
forța de muncă totală este alcătuită din 
lucrători salariați sau în care, în unele 
state, regiuni și culturi, majoritatea 
locurilor de muncă sunt ocupate de 
lucrători temporari sau sezonieri, 
angajații sunt expuși riscului de excludere 
sau sărăcie. Având în vedere că 
promovarea incluziunii și a diminuării 
sărăciei constituie una dintre cele șase 
priorități ale Strategiei Europa 2020, 
condițiile de muncă și sociale ale 
fermierilor angajați sau ale salariaților 
din domeniul agricol și, în special, ale 
lucrătorilor temporari sau sezonieri ar 
trebui îmbunătățite și ar trebui să se 
promoveze angajamente sezoniere cu 
continuitate (stabilitatea muncii) care să 
le permită salariaților să dobândească un 
statut profesional și, prin aceasta, o mai 
bună competitivitate și imagine a 
sectorului.

Or. es

Amendamentul 106
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se garanta că serviciile de 
transfer de cunoștințe furnizate de 
organismele competente sunt, în ceea ce 
privește calitatea și natura lor, în 
concordanță cu obiectivele politicii de 
dezvoltare rurală și pentru a se asigura o 
mai bună direcționare a fondurilor și 
diferențierea clară a schemelor de schimb 
de exploatații și a celor de vizitare a 
exploatațiilor față de măsuri similare din 
cadrul altor scheme ale Uniunii, trebuie să 
se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește
calificările minime ale organismelor care 
furnizează servicii de transfer de 
cunoștințe, costurile eligibile, precum și
durata și conținutul schemelor de schimb 
de exploatații și al celor de vizitare a 
exploatațiilor.

(15) Pentru a se garanta că serviciile de 
transfer de cunoștințe furnizate de 
organismele competente sunt, în ceea ce 
privește calitatea și natura lor, în 
concordanță cu obiectivele politicii de 
dezvoltare rurală și pentru a se asigura o 
mai bună direcționare a fondurilor și 
diferențierea clară a schemelor de schimb 
de exploatații și a celor de vizitare a 
exploatațiilor față de măsuri similare din 
cadrul altor scheme ale Uniunii, ar trebui 
prevăzute calificările minime ale 
organismelor care furnizează servicii de 
transfer de cunoștințe, precum și costurile 
eligibile, durata și conținutul schemelor de 
schimb de exploatații și al celor de vizitare 
a exploatațiilor.

Or. pt

Amendamentul 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În special, prin obiectivele privind 
reînnoirea generațiilor în zonele rurale și 
un transfer crescut de cunoștințe și 
competențe în agricultură, statele membre 
sunt încurajate să instituie programe de 
ucenicie în agricultură ca parte din 
programele lor de dezvoltare rurală prin 
care persoanele tinere ar fi invitate să se 
înregistreze ca ucenici. Programele ar 
trebui să fie multianuale și să dureze între 
trei și cinci ani dacă ucenicul ar fi 
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angajat pe exploatația fermierului 
participant. În ultimul (ultimii) an(i) al 
(ai) programului, ucenicul ar fi trimis 
către o exploatație-gazdă din alt stat 
membru pentru a asigura un schimb de 
bune practici pe teritoriul Uniunii. Pe 
toată durata programului de ucenicie ar 
trebui asigurată o formare profesională. 
De îndată ce programul este absolvit cu 
succes, ucenicul este eligibil să aplice 
pentru ajutor pentru începerea activității 
și pentru sprijin pentru dezvoltarea 
întreprinderii, în calitate de tânăr fermier, 
nou actor, mic fermier sau antreprenor 
rural.

Or. en

Amendamentul 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Serviciile de consiliere agricolă ajută 
fermierii, deținătorii de păduri și IMM-
urile din zonele rurale să amelioreze 
gestionarea durabilă și performanța 
generală a exploatației sau întreprinderii 
lor. Prin urmare, trebuie încurajată atât 
înființarea acestor servicii, cât și utilizarea 
lor de către fermieri, deținători de păduri 
și IMM-uri. În vederea ameliorării calității 
și a eficacității consultanței oferite, trebuie 
să se prevadă dispoziții cu privire la 
calificările minime și la formarea periodică 
a consultanților. Serviciile de consiliere 
agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din […]14 trebuie să ajute 
fermierii să evalueze performanța 
exploatației lor agricole și să identifice 
ameliorările necesare în ceea ce privește 
cerințele de reglementare în materie de 

(16) Serviciile de consiliere agricolă ajută 
fermierii, deținătorii de păduri și IMM-
urile din sectorul agricol și alimentar, din 
zonele rurale să amelioreze gestionarea 
durabilă și performanța generală a 
exploatației sau întreprinderii lor. Prin 
urmare, trebuie încurajată atât înființarea 
acestor servicii, cât și utilizarea lor de către 
fermierii, deținătorii de păduri și IMM-
urile din sectorul agricol și 
agroalimentar, în vederea obținerii unui 
beneficiu. În vederea ameliorării calității și 
a eficacității consultanței oferite, trebuie să 
se prevadă dispoziții cu privire la 
calificările minime și la formarea periodică 
a consultanților. Serviciile de consiliere 
agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din […]14 ar trebui să ajute 
fermierii să evalueze performanța 
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gestionare, bunele condiții agricole și de 
mediu, practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din […]15, cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea, de protejarea 
biodiversității și a apelor, de notificarea 
bolilor animalelor și de inovare, cel puțin 
astfel cum sunt prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Acolo 
unde este necesar, consultanța trebuie să 
vizeze și normele de securitate a muncii. În 
plus, consultanța poate acoperi și aspecte 
legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației sau 
întreprinderii. Serviciile de gestionare a 
exploatației și de înlocuire în cadrul 
exploatației trebuie să ajute fermierii să 
amelioreze și să faciliteze gestionarea 
exploatației lor.

exploatației lor agricole și să identifice 
ameliorările necesare în ceea ce privește 
cerințele de reglementare în materie de 
gestionare, bunele condiții agricole și de 
mediu, practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din […]15, cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea, de protejarea 
biodiversității și a apelor, de notificarea 
bolilor animalelor și de inovare, cel puțin 
astfel cum sunt prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Acolo 
unde este necesar, consultanța ar trebui să 
vizeze și normele de securitate a muncii. În 
plus, consultanța trebuie să acopere și 
aspecte legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației sau 
întreprinderii. Serviciile de gestionare a 
exploatației și de înlocuire în cadrul 
exploatației trebuie să ajute fermierii să 
amelioreze și să faciliteze gestionarea 
exploatației lor.

Or. it

Amendamentul 109
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Serviciile de consiliere agricolă ajută 
fermierii, deținătorii de păduri și IMM-
urile din zonele rurale să amelioreze 
gestionarea durabilă și performanța 
generală a exploatației sau întreprinderii 
lor. Prin urmare, trebuie încurajată atât 
înființarea acestor servicii, cât și utilizarea 
lor de către fermieri, deținători de păduri 
și IMM-uri. În vederea ameliorării calității 
și a eficacității consultanței oferite, trebuie

(16) Serviciile de consiliere agricolă în 
conformitate cu articolul 16 ajută 
fermierii, deținătorii de păduri, IMM-urile
din spațiul rural, precum și operatorii 
economici din domeniile de activitate ce 
țin de agricultură și, de asemenea, din 
domeniile sociale de activitate din zonele 
rurale să amelioreze gestionarea durabilă și 
performanța generală a exploatației,
întreprinderii sau domeniului lor de 
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să se prevadă dispoziții cu privire la 
calificările minime și la formarea periodică 
a consultanților. Serviciile de consiliere 
agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din […]14 trebuie să ajute 
fermierii să evalueze performanța 
exploatației lor agricole și să identifice 
ameliorările necesare în ceea ce privește 
cerințele de reglementare în materie de 
gestionare, bunele condiții agricole și de 
mediu, practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din […]15, cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea, de protejarea 
biodiversității și a apelor, de notificarea 
bolilor animalelor și de inovare, cel puțin 
astfel cum sunt prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Acolo 
unde este necesar, consultanța trebuie să 
vizeze și normele de securitate a muncii. În 
plus, consultanța poate acoperi și aspecte 
legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației sau 
întreprinderii. Serviciile de gestionare a 
exploatației și de înlocuire în cadrul 
exploatației trebuie să ajute fermierii să 
amelioreze și să faciliteze gestionarea 
exploatației lor.

activitate. Prin urmare, trebuie încurajată 
atât înființarea acestor servicii, cât și 
utilizarea lor. În vederea ameliorării 
calității și a eficacității consultanței oferite, 
ar trebui să se prevadă dispoziții cu privire 
la calificările minime și la formarea 
periodică a consultanților. Serviciile de 
consiliere agricolă prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din […]14 ar trebui să ajute fermierii să 
evalueze performanța exploatației lor 
agricole și să identifice ameliorările 
necesare în ceea ce privește cerințele de 
reglementare în materie de gestionare, 
bunele condiții agricole și de mediu, 
practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din […]15, cerințele sau 
acțiunile legate de atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și de adaptarea la 
acestea, de protejarea biodiversității și a 
apelor, de notificarea bolilor animalelor și 
de inovare, cel puțin astfel cum sunt 
prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012. Acolo unde este necesar, 
consultanța trebuie să vizeze și normele de 
securitate a muncii. În plus, consultanța 
poate acoperi și aspecte legate de 
performanțele economice, agricole și de 
mediu ale exploatației sau întreprinderii. 
Serviciile de gestionare a exploatației și de 
înlocuire în cadrul exploatației ar trebui să 
ajute fermierii să amelioreze și să faciliteze 
gestionarea exploatației lor.

Or. de

Justificare

Serviciile de consiliere ar trebui să poată fi utilizate, de asemenea, pentru crearea și 
dezvoltarea activităților ce țin de agricultură, cum ar fi comercializarea directă a produselor 
agricole și a agroturismului, precum și a instituțiilor orientate către piață, cum ar fi centrele 
de îngrijire a bătrânilor și a copiilor.
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Amendamentul 110
Spyros Danellis

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Serviciile de consiliere agricolă ajută 
fermierii, deținătorii de păduri și IMM-
urile din zonele rurale să amelioreze 
gestionarea durabilă și performanța 
generală a exploatației sau întreprinderii 
lor. Prin urmare, trebuie încurajată atât 
înființarea acestor servicii, cât și utilizarea 
lor de către fermieri, deținători de păduri și 
IMM-uri. În vederea ameliorării calității și 
a eficacității consultanței oferite, trebuie să 
se prevadă dispoziții cu privire la 
calificările minime și la formarea periodică 
a consultanților. Serviciile de consiliere 
agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din […]14 trebuie să ajute 
fermierii să evalueze performanța 
exploatației lor agricole și să identifice 
ameliorările necesare în ceea ce privește 
cerințele de reglementare în materie de 
gestionare, bunele condiții agricole și de 
mediu, practicile agricole benefice pentru
climă și mediu prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din […]15 , 
cerințele sau acțiunile legate de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea, de protejarea 
biodiversității și a apelor, de notificarea 
bolilor animalelor și de inovare, cel puțin 
astfel cum sunt prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Acolo 
unde este necesar, consultanța trebuie să 
vizeze și normele de securitate a muncii. În 
plus, consultanța poate acoperi și aspecte 
legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației sau 
întreprinderii. Serviciile de gestionare a 
exploatației și de înlocuire în cadrul 
exploatației trebuie să ajute fermierii să 

(16) Serviciile de consiliere agricolă ajută 
fermierii, deținătorii de păduri și IMM-
urile din zonele rurale să amelioreze 
gestionarea durabilă și performanța 
generală a exploatației sau întreprinderii 
lor. Prin urmare, ar trebui încurajată atât 
înființarea acestor servicii, cât și utilizarea 
lor de către fermieri, deținători de păduri și 
IMM-uri. În vederea ameliorării calității și 
a eficacității consultanței oferite, ar trebui
să se prevadă dispoziții cu privire la 
calificările minime și la formarea periodică 
a consultanților. Serviciile de consiliere 
agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din […]14 ar trebui să ajute 
fermierii să evalueze performanța 
exploatației lor agricole și să identifice 
ameliorările necesare în ceea ce privește 
cerințele de reglementare în materie de 
gestionare, bunele condiții agricole și de 
mediu, practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din […]15 , 
cerințele sau acțiunile legate de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea, de protejarea 
biodiversității și a apelor, de notificarea 
bolilor animalelor și de inovare, cel puțin 
astfel cum sunt prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Serviciile 
de consiliere agricolă ar trebui, de 
asemenea, să furnizeze informații 
referitoare la gestionarea eficientă a 
riscurilor și la opțiunile pentru 
gestionarea riscului disponibile pentru 
fermieri. Acolo unde este necesar, 
consultanța ar trebui să vizeze și normele 
de securitate a muncii. În plus, consultanța 
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amelioreze și să faciliteze gestionarea 
exploatației lor.

poate acoperi și aspecte legate de 
performanțele economice, agricole și de 
mediu ale exploatației sau întreprinderii. 
Serviciile de gestionare a exploatației și de 
înlocuire în cadrul exploatației ar trebui să 
ajute fermierii să amelioreze și să faciliteze 
gestionarea exploatației lor.

Or. en

Amendamentul 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Serviciile de consiliere agricolă ajută 
fermierii, deținătorii de păduri și IMM-
urile din zonele rurale să amelioreze 
gestionarea durabilă și performanța 
generală a exploatației sau întreprinderii 
lor. Prin urmare, trebuie încurajată atât 
înființarea acestor servicii, cât și utilizarea 
lor de către fermieri, deținători de păduri și 
IMM-uri. În vederea ameliorării calității și 
a eficacității consultanței oferite, trebuie să 
se prevadă dispoziții cu privire la 
calificările minime și la formarea periodică 
a consultanților. Serviciile de consiliere 
agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din […]14 trebuie să ajute 
fermierii să evalueze performanța 
exploatației lor agricole și să identifice 
ameliorările necesare în ceea ce privește 
cerințele de reglementare în materie de 
gestionare, bunele condiții agricole și de 
mediu, practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din […]15 , 
cerințele sau acțiunile legate de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 

(16) Serviciile de consiliere agricolă ajută 
fermierii, deținătorii de păduri și IMM-
urile din zonele rurale să amelioreze 
gestionarea durabilă și performanța 
generală a exploatației sau întreprinderii 
lor. Prin urmare, ar trebui încurajată atât 
înființarea acestor servicii, cât și utilizarea 
lor de către fermieri, deținători de păduri și 
IMM-uri. În vederea ameliorării calității și 
a eficacității consultanței oferite, ar trebui
să se prevadă dispoziții cu privire la 
calificările minime și la formarea periodică 
a consultanților. Serviciile de consiliere 
agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din […]14 ar trebui să ajute 
fermierii să evalueze performanța 
exploatației lor agricole și să identifice 
ameliorările necesare în ceea ce privește 
cerințele de reglementare în materie de 
gestionare, bunele condiții agricole și de 
mediu, practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din […]15 , 
cerințele sau acțiunile legate de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
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adaptarea la acestea, de protejarea 
biodiversității și a apelor, de notificarea 
bolilor animalelor și de inovare, cel puțin 
astfel cum sunt prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Acolo 
unde este necesar, consultanța trebuie să 
vizeze și normele de securitate a muncii. În 
plus, consultanța poate acoperi și aspecte 
legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației sau 
întreprinderii. Serviciile de gestionare a 
exploatației și de înlocuire în cadrul 
exploatației trebuie să ajute fermierii să 
amelioreze și să faciliteze gestionarea 
exploatației lor.

adaptarea la acestea, de protejarea 
biodiversității și a apelor, de notificarea 
bolilor animalelor și de inovare, cel puțin 
astfel cum sunt prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Acolo 
unde este necesar, consultanța ar trebui să 
vizeze și normele de securitate a muncii. În 
plus, consultanța poate acoperi și aspecte 
legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației sau 
întreprinderii. Serviciile de gestionare a 
exploatației și de înlocuire în cadrul 
exploatației ar trebui să ajute fermierii să 
amelioreze și să faciliteze gestionarea 
exploatației lor. În plus, în contextul 
creșterii numărului de decese și accidente 
la locul exploatațiilor, serviciile de 
consiliere agricolă ar trebui să ofere 
consultanță și îndrumare cu privire la 
îmbunătățirea măsurilor de siguranță de 
pe exploatații și la siguranța persoanelor 
care lucrează și trăiesc în exploatațiile 
agricole.

Or. en

Justificare

Agricultura este o ocupație periculoasă cu un profil de risc ridicat. În cazul fermierilor există 
de șapte ori mai multe șanse ca aceștia să moară într-un accident la locul de muncă decât în 
cazul membrilor forței de muncă generale. În general, se produc anual 550 de accidente 
fatale în agricultură pe teritoriul Uniunii. Sensibilizarea și o mai bună informare în legătură 
cu măsurile de siguranță de pe exploatații ar ajuta fermierii să abordeze această situație 
întrucât sănătatea și siguranța constituie o cerință fundamentală pentru o întreprindere 
agricolă durabilă și pentru gestionarea exploatației.

Amendamentul 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Serviciile de consiliere agricolă ajută 
fermierii, deținătorii de păduri și IMM-

(16) Serviciile de consiliere agricolă ajută 
fermierii, deținătorii de păduri și IMM-
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urile din zonele rurale să amelioreze 
gestionarea durabilă și performanța 
generală a exploatației sau întreprinderii 
lor. Prin urmare, trebuie încurajată atât 
înființarea acestor servicii, cât și utilizarea 
lor de către fermieri, deținători de păduri și 
IMM-uri. În vederea ameliorării calității și 
a eficacității consultanței oferite, trebuie să 
se prevadă dispoziții cu privire la 
calificările minime și la formarea periodică 
a consultanților. Serviciile de consiliere 
agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din […]14 trebuie să ajute 
fermierii să evalueze performanța 
exploatației lor agricole și să identifice 
ameliorările necesare în ceea ce privește 
cerințele de reglementare în materie de 
gestionare, bunele condiții agricole și de 
mediu, practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din […]15 , 
cerințele sau acțiunile legate de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea, de protejarea 
biodiversității și a apelor, de notificarea 
bolilor animalelor și de inovare, cel puțin 
astfel cum sunt prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Acolo 
unde este necesar, consultanța trebuie să 
vizeze și normele de securitate a muncii. În 
plus, consultanța poate acoperi și aspecte 
legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației sau 
întreprinderii. Serviciile de gestionare a 
exploatației și de înlocuire în cadrul 
exploatației trebuie să ajute fermierii să 
amelioreze și să faciliteze gestionarea 
exploatației lor.

urile din zonele rurale să amelioreze 
gestionarea durabilă și performanța 
generală a exploatației sau întreprinderii 
lor. Prin urmare, ar trebui încurajată atât 
înființarea acestor servicii, cât și utilizarea 
lor de către fermieri, deținători de păduri și 
IMM-uri. În vederea ameliorării calității și 
a eficacității consultanței oferite, ar trebui 
să se prevadă dispoziții cu privire la 
calificările minime și la formarea periodică 
a consultanților. Serviciile de consiliere 
agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din […]14 ar trebui să ajute 
fermierii să evalueze performanța 
exploatației lor agricole și să identifice 
ameliorările necesare în ceea ce privește 
cerințele de reglementare în materie de 
gestionare, bunele condiții agricole și de 
mediu, practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din […]15 , 
cerințele sau acțiunile legate de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea, de protejarea 
biodiversității, a apelor și a solului, de
consultanța privind combaterea integrată 
a dăunătorilor și utilizarea de alternative 
nechimice, de notificarea bolilor 
animalelor și de inovare, cel puțin astfel 
cum sunt prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Acolo 
unde este necesar, consultanța ar trebui să 
vizeze și normele de securitate a muncii. În 
plus, consultanța poate acoperi și aspecte 
legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației sau 
întreprinderii. Serviciile de gestionare a 
exploatației și de înlocuire în cadrul 
exploatației ar trebui să ajute fermierii să 
amelioreze și să faciliteze gestionarea 
exploatației lor.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2009/128/CE privind utilizarea 
durabilă a pesticidelor, statele membre instituie sau susțin crearea condițiilor necesare 
pentru punerea în aplicare a combaterii integrate a dăunătorilor (IPM). În special, statele 
membre se asigură că utilizatorii profesioniști au la dispoziție informații și instrumente 
pentru monitorizarea dăunătorilor și pentru luarea deciziilor, precum și servicii de 
consultanță privind combaterea integrată a dăunătorilor.

Amendamentul 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Serviciile de consiliere agricolă ajută 
fermierii, deținătorii de păduri și IMM-
urile din zonele rurale să amelioreze 
gestionarea durabilă și performanța 
generală a exploatației sau întreprinderii 
lor. Prin urmare, trebuie încurajată atât 
înființarea acestor servicii, cât și utilizarea 
lor de către fermieri, deținători de păduri și 
IMM-uri. În vederea ameliorării calității și 
a eficacității consultanței oferite, trebuie să 
se prevadă dispoziții cu privire la 
calificările minime și la formarea periodică 
a consultanților. Serviciile de consiliere 
agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din […]14 trebuie să ajute 
fermierii să evalueze performanța 
exploatației lor agricole și să identifice 
ameliorările necesare în ceea ce privește 
cerințele de reglementare în materie de 
gestionare, bunele condiții agricole și de 
mediu, practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din […]15 , 
cerințele sau acțiunile legate de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea, de protejarea 
biodiversității și a apelor, de notificarea 

(16) Serviciile de consiliere agricolă ajută 
fermierii, deținătorii de păduri și IMM-
urile din zonele rurale să amelioreze 
gestionarea durabilă și performanța 
generală a exploatației sau întreprinderii 
lor. Prin urmare, ar trebui încurajată atât 
înființarea acestor servicii, cât și utilizarea 
lor de către fermieri, deținători de păduri și 
IMM-uri. În vederea ameliorării calității și 
a eficacității consultanței oferite, ar trebui 
să se prevadă dispoziții cu privire la 
calificările minime și la formarea periodică 
a consultanților. Serviciile de consiliere 
agricolă prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din […]14 ar trebui să ajute 
fermierii să evalueze performanța 
exploatației lor agricole și să identifice 
ameliorările necesare în ceea ce privește 
cerințele de reglementare în materie de 
gestionare, bunele condiții agricole și de 
mediu, practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din […]15 , 
cerințele sau acțiunile legate de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea, de protejarea 
biodiversității și a apelor, de notificarea 
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bolilor animalelor și de inovare, cel puțin 
astfel cum sunt prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Acolo 
unde este necesar, consultanța trebuie să 
vizeze și normele de securitate a muncii. În 
plus, consultanța poate acoperi și aspecte 
legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației sau 
întreprinderii. Serviciile de gestionare a 
exploatației și de înlocuire în cadrul 
exploatației trebuie să ajute fermierii să 
amelioreze și să faciliteze gestionarea 
exploatației lor.

bolilor animalelor și de inovare, cel puțin 
astfel cum sunt prevăzute în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Acolo 
unde este necesar, consultanța ar trebui să 
vizeze și normele de securitate a muncii. În 
plus, consultanța poate acoperi și aspecte 
legate de performanțele economice, 
aferente bunăstării animalelor, agricole și 
de mediu ale exploatației sau întreprinderii. 
Serviciile de gestionare a exploatației și de 
înlocuire în cadrul exploatației ar trebui să 
ajute fermierii să amelioreze și să faciliteze 
gestionarea exploatației lor.

Or. en

Amendamentul 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Schemele de calitate la nivelul Uniunii 
sau la nivel național pentru produsele 
agricole și alimentare oferă consumatorilor 
asigurări cu privire la calitatea și la 
caracteristicile produselor sau ale 
procesului de producție utilizat ca urmare a 
participării fermierilor la aceste scheme, 
conferă valoare adăugată produselor în 
cauză și sporesc oportunitățile de piață ale 
acestora. Prin urmare, fermierii trebuie 
încurajați să participe la aceste scheme.
Având în vedere faptul că, în momentul 
aderării la aceste scheme și în primii ani 
de participare, costurile și obligațiile 
suplimentare impuse fermierilor ca 
urmare a participării lor nu sunt 
remunerate integral de către piață, 
sprijinul trebuie să fie limitat la noii 
participanți și să acopere o perioadă de 
maximum cinci ani. Având în vedere 

(18) Schemele de calitate la nivelul Uniunii 
sau la nivel național pentru produsele 
agricole și alimentare oferă consumatorilor 
asigurări cu privire la calitatea și la 
caracteristicile produselor sau ale 
procesului de producție utilizat ca urmare a 
participării fermierilor la aceste scheme, 
conferă valoare adăugată produselor în 
cauză și sporesc oportunitățile de piață ale 
acestora. Prin urmare, fermierii trebuie 
încurajați să participe la aceste scheme. 
Având în vedere caracteristicile speciale 
ale bumbacului ca produs agricol, trebuie 
reglementate și schemele de calitate în 
acest sector. Pentru a se garanta utilizarea 
eficientă și eficace a resurselor financiare 
ale FEADR, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește schemele de calitate ale 
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caracteristicile speciale ale bumbacului ca 
produs agricol, trebuie reglementate și 
schemele de calitate în acest sector. Pentru 
a se garanta utilizarea eficientă și eficace a 
resurselor financiare ale FEADR, trebuie 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat în ceea ce privește schemele de 
calitate ale Uniunii care pot fi vizate de 
această măsură.

Uniunii care pot fi vizate de această 
măsură.

Or. it

Amendamentul 115
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a ameliora performanțele 
economice și de mediu ale exploatațiilor 
agricole și ale întreprinderilor din mediul 
rural, a eficientiza sectorul comercializării 
și prelucrării produselor agricole, a asigura 
infrastructura necesară dezvoltarea 
agriculturii și a sprijini investițiile care nu 
sunt remunerative, dar care sunt necesare 
pentru realizarea obiectivelor de mediu, 
trebuie să se acorde sprijin pentru 
investițiile fizice care contribuie la 
atingerea acestor obiective. În perioada de 
programare 2007-2013, diferitele domenii 
de intervenție au făcut obiectul mai multor 
măsuri. În scopul simplificării, dar și 
pentru a permite beneficiarilor să conceapă 
și să realizeze proiecte integrate cu o 
valoare adăugată mai mare, trebuie să 
existe o singură măsură care să acopere 
toate aceste tipuri de investiții fizice.
Pentru ca sprijinul să fie mai bine 
direcționat, statele membre trebuie să 
stabilească, pe baza rezultatelor analizei 
„SWOT” (a punctelor tari, a punctelor 
slabe, a oportunităților și amenințărilor), 

(19) Pentru a ameliora performanțele 
economice și de mediu ale exploatațiilor 
agricole și ale întreprinderilor din mediul 
rural, a eficientiza sectorul comercializării 
și prelucrării produselor agricole, a asigura 
infrastructura necesară dezvoltarea 
agriculturii și a sprijini investițiile care nu 
sunt remunerative, dar care sunt necesare 
pentru realizarea obiectivelor de mediu, ar 
trebui să se acorde sprijin pentru 
investițiile fizice care contribuie la 
atingerea acestor obiective. În perioada de 
programare 2007-2013, diferitele domenii 
de intervenție au făcut obiectul mai multor 
măsuri. În scopul simplificării, dar și 
pentru a permite beneficiarilor să conceapă 
și să realizeze proiecte integrate cu o 
valoare adăugată mai mare, ar trebui să 
existe o singură măsură care să acopere 
toate aceste tipuri de investiții fizice.
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un prag pentru exploatațiile agricole care 
pot beneficia de ajutorul pentru investiții 
legate de sprijinirea viabilității 
exploatațiilor.

Or. en

Amendamentul 116
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a ameliora performanțele 
economice și de mediu ale exploatațiilor 
agricole și ale întreprinderilor din mediul 
rural, a eficientiza sectorul comercializării 
și prelucrării produselor agricole, a asigura 
infrastructura necesară dezvoltarea 
agriculturii și a sprijini investițiile care nu 
sunt remunerative, dar care sunt necesare 
pentru realizarea obiectivelor de mediu,
trebuie să se acorde sprijin pentru 
investițiile fizice care contribuie la 
atingerea acestor obiective. În perioada de 
programare 2007-2013, diferitele domenii 
de intervenție au făcut obiectul mai multor 
măsuri. În scopul simplificării, dar și 
pentru a permite beneficiarilor să conceapă 
și să realizeze proiecte integrate cu o 
valoare adăugată mai mare, trebuie să 
existe o singură măsură care să acopere 
toate aceste tipuri de investiții fizice. 
Pentru ca sprijinul să fie mai bine 
direcționat, statele membre trebuie să 
stabilească, pe baza rezultatelor analizei 
„SWOT” (a punctelor tari, a punctelor 
slabe, a oportunităților și amenințărilor), 
un prag pentru exploatațiile agricole care 
pot beneficia de ajutorul pentru investiții 
legate de sprijinirea viabilității 
exploatațiilor.

(19) Pentru a ameliora performanțele 
economice și de mediu ale exploatațiilor 
agricole și ale întreprinderilor din mediul 
rural, a eficientiza sectorul comercializării 
și prelucrării produselor agricole, a asigura 
infrastructura necesară dezvoltarea 
agriculturii și a sprijini investițiile care nu 
sunt remunerative, dar care sunt necesare 
pentru realizarea obiectivelor de mediu, ar 
trebui să se acorde sprijin pentru
investițiile fizice care contribuie la 
atingerea acestor obiective. În perioada de 
programare 2007-2013, diferitele domenii 
de intervenție au făcut obiectul mai multor 
măsuri. În scopul simplificării, dar și 
pentru a permite beneficiarilor să conceapă 
și să realizeze proiecte integrate cu o 
valoare adăugată mai mare, ar trebui să 
existe o singură măsură care să acopere 
toate aceste tipuri de investiții fizice. 
Statele membre ar trebui să stabilească și 
să prezinte motivele pentru un prag pentru 
exploatațiile agricole care pot beneficia de 
ajutorul pentru investiții legate de 
sprijinirea viabilității exploatațiilor.

Or. pt
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Amendamentul 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a ameliora performanțele 
economice și de mediu ale exploatațiilor 
agricole și ale întreprinderilor din mediul 
rural, a eficientiza sectorul comercializării 
și prelucrării produselor agricole, a asigura 
infrastructura necesară dezvoltarea 
agriculturii și a sprijini investițiile care nu 
sunt remunerative, dar care sunt necesare 
pentru realizarea obiectivelor de mediu,
trebuie să se acorde sprijin pentru 
investițiile fizice care contribuie la 
atingerea acestor obiective. În perioada de 
programare 2007-2013, diferitele domenii 
de intervenție au făcut obiectul mai multor 
măsuri. În scopul simplificării, dar și 
pentru a permite beneficiarilor să conceapă 
și să realizeze proiecte integrate cu o 
valoare adăugată mai mare, trebuie să 
existe o singură măsură care să acopere 
toate aceste tipuri de investiții fizice. 
Pentru ca sprijinul să fie mai bine 
direcționat, statele membre trebuie să 
stabilească, pe baza rezultatelor analizei 
„SWOT” (a punctelor tari, a punctelor 
slabe, a oportunităților și amenințărilor), un 
prag pentru exploatațiile agricole care pot 
beneficia de ajutorul pentru investiții legate 
de sprijinirea viabilității exploatațiilor.

(19) Pentru a ameliora performanțele 
economice și de mediu ale exploatațiilor 
agricole și ale întreprinderilor din mediul 
rural, a eficientiza sectorul comercializării 
și prelucrării produselor agricole, a asigura 
infrastructura necesară dezvoltarea 
agriculturii și a sprijini investițiile care nu 
sunt remunerative, dar care sunt necesare 
pentru realizarea obiectivelor de mediu, ar 
trebui să se acorde sprijin pentru 
investițiile fizice care contribuie la 
atingerea acestor obiective, inclusiv 
utilizarea măsurilor de control biologic ca 
mijloc de reducere sau de atenuare a 
invaziei de dăunători și a efectelor 
dăunătorilor, cum ar fi utilizarea 
dușmanilor naturali ai dăunătorilor și a 
agenților naturali de întărire a plantelor, 
în cazul în care aceste măsuri generează 
costuri anuale mai mari decât echivalenții 
lor chimici. În perioada de programare 
2007-2013, diferitele domenii de 
intervenție au făcut obiectul mai multor 
măsuri. În scopul simplificării, dar și 
pentru a permite beneficiarilor să conceapă 
și să realizeze proiecte integrate cu o 
valoare adăugată mai mare, ar trebui să 
existe o singură măsură care să acopere 
toate aceste tipuri de investiții fizice. 
Pentru ca sprijinul să fie mai bine 
direcționat, statele membre ar trebui să 
stabilească, pe baza rezultatelor analizei 
„SWOT” (a punctelor tari, a punctelor 
slabe, a oportunităților și amenințărilor), un 
prag pentru exploatațiile agricole care pot 
beneficia de ajutorul pentru investiții legate 
de sprijinirea viabilității exploatațiilor.
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Justificare

Sprijinirea controlului biologic constituie deja o cheltuială eligibilă ca parte din regimul 
agroecologic, cu toate că, astfel cum se specifică în mod explicit în cadrul EIP ca potențial de 
atingere a productivității, este momentul creșterii vizibilității metodelor și produselor 
alternative materiilor prime chimice.

Amendamentul 118
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a ameliora performanțele 
economice și de mediu ale exploatațiilor 
agricole și ale întreprinderilor din mediul 
rural, a eficientiza sectorul comercializării 
și prelucrării produselor agricole, a asigura 
infrastructura necesară pentru dezvoltarea 
agriculturii și a sprijini investițiile care nu 
sunt remunerative, dar care sunt necesare 
pentru realizarea obiectivelor de mediu, 
trebuie să se acorde sprijin pentru 
investițiile fizice care contribuie la 
atingerea acestor obiective. În perioada de 
programare 2007-2013, diferitele domenii 
de intervenție au făcut obiectul mai multor 
măsuri. În scopul simplificării, dar și 
pentru a permite beneficiarilor să conceapă 
și să realizeze proiecte integrate cu o 
valoare adăugată mai mare, trebuie să 
existe o singură măsură care să acopere 
toate aceste tipuri de investiții fizice. 
Pentru ca sprijinul să fie mai bine 
direcționat, statele membre trebuie să 
stabilească, pe baza rezultatelor analizei 
„SWOT” (a punctelor tari, a punctelor 
slabe, a oportunităților și amenințărilor), un 
prag pentru exploatațiile agricole care pot 
beneficia de ajutorul pentru investiții legate 
de sprijinirea viabilității exploatațiilor.

(19) Pentru a ameliora performanțele 
economice și de mediu ale exploatațiilor 
agricole și ale întreprinderilor din mediul 
rural, a eficientiza sectorul comercializării 
și prelucrării produselor agricole, a asigura 
infrastructura necesară pentru dezvoltarea 
agriculturii și a sprijini investițiile care
sunt și nu sunt remunerative, dar care sunt 
necesare pentru realizarea obiectivelor de 
mediu, ar trebui să se acorde sprijin pentru 
investițiile fizice care contribuie la 
atingerea acestor obiective. În perioada de 
programare 2007-2013, diferitele domenii 
de intervenție au făcut obiectul mai multor 
măsuri. În scopul simplificării, dar și 
pentru a permite beneficiarilor să conceapă 
și să realizeze proiecte integrate cu o 
valoare adăugată mai mare, ar trebui să 
existe o singură măsură care să acopere 
toate aceste tipuri de investiții fizice. 
Pentru ca sprijinul să fie mai bine 
direcționat, statele membre ar trebui să 
stabilească, pe baza rezultatelor analizei 
„SWOT” (a punctelor tari, a punctelor 
slabe, a oportunităților și amenințărilor), un 
prag pentru exploatațiile agricole care pot 
beneficia de ajutorul pentru investiții legate 
de sprijinirea viabilității exploatațiilor.
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Amendamentul 119
James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a ameliora performanțele 
economice și de mediu ale exploatațiilor 
agricole și ale întreprinderilor din mediul 
rural, a eficientiza sectorul comercializării 
și prelucrării produselor agricole, a asigura 
infrastructura necesară dezvoltarea 
agriculturii și a sprijini investițiile care nu 
sunt remunerative, dar care sunt necesare 
pentru realizarea obiectivelor de mediu,
trebuie să se acorde sprijin pentru 
investițiile fizice care contribuie la 
atingerea acestor obiective. În perioada de 
programare 2007-2013, diferitele domenii 
de intervenție au făcut obiectul mai multor 
măsuri. În scopul simplificării, dar și 
pentru a permite beneficiarilor să conceapă 
și să realizeze proiecte integrate cu o 
valoare adăugată mai mare, trebuie să 
existe o singură măsură care să acopere 
toate aceste tipuri de investiții fizice. 
Pentru ca sprijinul să fie mai bine 
direcționat, statele membre trebuie să 
stabilească, pe baza rezultatelor analizei 
„SWOT” (a punctelor tari, a punctelor 
slabe, a oportunităților și amenințărilor), un 
prag pentru exploatațiile agricole care pot 
beneficia de ajutorul pentru investiții legate 
de sprijinirea viabilității exploatațiilor.

(19) Pentru a ameliora performanțele 
economice și de mediu ale exploatațiilor 
agricole și ale întreprinderilor din mediul 
rural și din domeniul silviculturii, a 
eficientiza sectorul comercializării și 
prelucrării produselor agricole, a asigura 
infrastructura necesară dezvoltarea 
agriculturii și a sprijini investițiile care nu 
sunt remunerative, dar care sunt necesare 
pentru realizarea obiectivelor de mediu, ar 
trebui să se acorde sprijin pentru 
investițiile fizice care contribuie la 
atingerea acestor obiective. În perioada de 
programare 2007-2013, diferitele domenii 
de intervenție au făcut obiectul mai multor 
măsuri. În scopul simplificării, dar și 
pentru a permite beneficiarilor să conceapă 
și să realizeze proiecte integrate cu o 
valoare adăugată mai mare, ar trebui să 
existe o singură măsură care să acopere 
toate aceste tipuri de investiții fizice. 
Pentru ca sprijinul să fie mai bine 
direcționat, statele membre ar trebui să 
stabilească, pe baza rezultatelor analizei 
„SWOT” (a punctelor tari, a punctelor 
slabe, a oportunităților și amenințărilor), un 
prag pentru exploatațiile agricole care pot 
beneficia de ajutorul pentru investiții legate 
de sprijinirea viabilității exploatațiilor.

Or. en

Amendamentul 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Sectorul agricol este expus, mai mult 
decât alte sectoare, daunelor cauzate 
potențialului său de producție de 
dezastrele naturale. Pentru a susține 
viabilitatea și competitivitatea 
exploatațiilor confruntate cu asemenea 
dezastre, trebuie să li se acorde 
fermierilor ajutoare pentru refacerea 
potențialului agricol degradat. De 
asemenea, statele membre trebuie să se 
asigure că nu are loc o supracompensare 
a daunelor, ca urmare a combinării 
schemelor de compensare ale Uniunii (în 
special măsura de gestionare a riscurilor) 
cu cele naționale și cu cele private. Pentru 
a se garanta utilizarea eficientă și eficace 
a resurselor bugetare ale FEADR, trebuie 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
definirea costurilor eligibile în temeiul 
acestei măsuri.

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi ramuri industriale, noi întreprinderi 
legate de agricultură și silvicultură sau 
noi investiții în activități neagricole, noi 
investiții în agricultura socială sunt 
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exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea trebuie
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 care se 
angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

esențiale pentru dezvoltarea și 
competitivitatea zonelor rurale. O măsură 
de dezvoltare a exploatațiilor și 
întreprinderilor ar trebui să faciliteze 
instalarea inițială a tinerilor fermieri și 
ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Ar trebui încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici legate 
de agricultură și silvicultură care sunt 
potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul ar trebui
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi ar trebui să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu ar trebui să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea ar trebui
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, ar trebui să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 care se 
angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

Or. de

Amendamentul 122
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea trebuie
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr.DP/2012 care se 
angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și durabilitatea zonelor rurale. 
O măsură de dezvoltare a exploatațiilor și 
întreprinderilor ar trebui să faciliteze 
instalarea inițială a tinerilor fermieri și 
ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul ar trebui
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea ar trebui
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 care se 
angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

Or. fr

Justificare

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
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concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Amendamentul 123
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea trebuie
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale 

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor ar trebui să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Ar trebui încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul ar trebui
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi ar trebui să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea ar trebui
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, poate fi acordat sprijin 
fermierilor care se angajează să își 
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fermierilor care participă la schema 
pentru micii fermieri prevăzută în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr.DP/2012 care 
se angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

transfere întreaga exploatație și drepturile 
la plată corespunzătoare altui fermier care 
nu participă la schema respectivă.

Or. en

Amendamentul 124
Diane Dodds

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea trebuie
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor ar trebui să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Ar trebui încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul ar trebui
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi ar trebui să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea ar trebui
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
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ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde
sprijin sub forma unor plăți anuale 
fermierilor care participă la schema 
pentru micii fermieri prevăzută în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr.DP/2012 care 
se angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, poate fi acordat sprijin 
fermierilor care se angajează să își 
transfere întreaga exploatație și drepturile 
la plată corespunzătoare altui fermier care 
nu participă la schema respectivă.

Or. en

Amendamentul 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor ar trebui să
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor. Pe parcursul acestei 
măsuri, fermierii și membrii familiilor lor
ar trebui sprijiniți în diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Acest fapt trebuie să vizeze 
promovarea accesului la activități 
antreprenoriale adesea insuficiente în 
zonele rurale, pentru a crea, în special 
pentru tineri și femei un stimulent de a 
rămâne în zona rurală. Ar trebui
încurajată, de asemenea, dezvoltarea 
fermelor mici care sunt potențial viabile 
din punct de vedere economic. Pentru a se 
asigura viabilitatea noilor activități 
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statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea trebuie
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr.DP/2012 care se 
angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

economice sprijinite în cadrul acestei 
măsuri, sprijinul ar trebui condiționat de 
prezentarea unui plan de afaceri. Sprijinul 
pentru înființarea de întreprinderi ar trebui
să acopere numai perioada inițială de 
activitate a întreprinderii și nu ar trebui să 
devină un ajutor de exploatare. Prin 
urmare, dacă statele membre optează 
pentru acordarea ajutorului în tranșe, 
acestea ar trebui eșalonate pe o perioadă de 
maximum cinci ani. În plus, pentru a 
încuraja restructurarea sectorului agricol, 
ar trebui să se acorde sprijin sub forma 
unor plăți anuale fermierilor care participă 
la schema pentru micii fermieri prevăzută 
în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 care se angajează să își 
transfere întreaga exploatație și drepturile 
de plată corespunzătoare altui fermier care 
nu participă la schema respectivă.

Or. de

Amendamentul 126
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a
exploatațiilor și a întreprinderilor ar trebui
să faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și a femeilor și ajustarea 
structurală ulterioară a exploatațiilor lor, 
diversificarea activităților neagricole în 
cadrul exploatațiilor, precum și înființarea 
și dezvoltarea IMM-urilor cu noi activități 
de afaceri neagricole în zonele rurale. Ar 
trebui încurajată, de asemenea, dezvoltarea 
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sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea trebuie
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr.DP/2012 care se 
angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

fermelor mici care sunt potențial viabile 
din punct de vedere economic. Pentru a se 
asigura viabilitatea noilor activități 
economice sprijinite în cadrul acestei 
măsuri, sprijinul ar trebui condiționat de 
prezentarea unui plan de afaceri. Sprijinul 
pentru înființarea de întreprinderi ar trebui 
să acopere numai perioada inițială de 
activitate a întreprinderii și nu ar trebui să 
devină un ajutor de exploatare. Prin 
urmare, dacă statele membre optează 
pentru acordarea ajutorului în tranșe, 
acestea ar trebui eșalonate pe o perioadă de 
maximum cinci ani. În plus, pentru a 
încuraja restructurarea sectorului agricol, 
ar trebui să se acorde sprijin sub forma 
unor plăți anuale fermierilor care participă 
la schema pentru micii fermieri prevăzută 
în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 care se angajează să își 
transfere întreaga exploatație și drepturile 
la plată corespunzătoare altui fermier care 
nu participă la schema respectivă.

Or. es

Justificare

Nu ar trebui să existe limite în ceea ce privește modelele relevante de afaceri.

Amendamentul 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
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exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea trebuie 
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr.DP/2012 care se 
angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

exploatațiilor și întreprinderilor ar trebui să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri, a femeilor din mediul rural și 
ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Ar trebui încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea trebuie 
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 care se 
angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

Or. it

Amendamentul 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
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noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea trebuie
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr.DP/2012 care se 
angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor ar trebui să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale, inclusiv abatoare mici. Ar 
trebui încurajată, de asemenea, dezvoltarea 
fermelor mici care sunt potențial viabile 
din punct de vedere economic. Pentru a se 
asigura viabilitatea noilor activități 
economice sprijinite în cadrul acestei 
măsuri, sprijinul ar trebui condiționat de 
prezentarea unui plan de afaceri. Sprijinul 
pentru înființarea de întreprinderi ar trebui
să acopere numai perioada inițială de 
activitate a întreprinderii și nu trebuie să 
devină un ajutor de exploatare. Prin 
urmare, dacă statele membre optează 
pentru acordarea ajutorului în tranșe, 
acestea ar trebui eșalonate pe o perioadă de 
maximum cinci ani. În plus, pentru a 
încuraja restructurarea sectorului agricol, 
ar trebui să se acorde sprijin sub forma 
unor plăți anuale fermierilor care participă 
la schema pentru micii fermieri prevăzută 
în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 care se angajează să își 
transfere întreaga exploatație și drepturile 
la plată corespunzătoare altui fermier care 
nu participă la schema respectivă.

Or. en

Amendamentul 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea trebuie
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr.DP/2012 care se 
angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor ar trebui să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și a celor care au absolvit 
programe de ucenicie și ajustarea 
structurală ulterioară a exploatațiilor lor, 
diversificarea activităților neagricole în 
cadrul exploatațiilor, precum și înființarea 
și dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Ar trebui încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul ar trebui 
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi ar trebui să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea ar trebui
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, ar trebui să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 care se 
angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile la plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

Or. en
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Amendamentul 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) IMM-urile constituie coloana 
vertebrală a economiei rurale a Uniunii. 
Dezvoltarea exploatațiilor agricole și a 
întreprinderilor neagricole trebuie să aibă 
drept scop promovarea ocupării forței de 
muncă și crearea de locuri de muncă de 
calitate în zonele rurale, menținerea 
locurilor de muncă deja existente, 
reducerea fluctuațiilor sezoniere în sectorul 
ocupării forței de muncă, dezvoltarea
sectoarelor neagricole în afara agriculturii
și a sectorului agroalimentar, promovând 
totodată integrarea întreprinderilor și 
legăturile intersectoriale la nivel local. 
Trebuie încurajate atât proiectele care 
integrează simultan agricultura, turismul 
rural, prin promovarea turismului durabil și 
responsabil în zonele rurale, și patrimoniul 
natural și cultural, cât și investițiile în 
materie de energie din surse regenerabile.

(22) IMM-urile constituie coloana 
vertebrală a economiei rurale a Uniunii. 
Dezvoltarea exploatațiilor agricole și a 
întreprinderilor neagricole mai mici ar
trebui să aibă drept scop promovarea 
ocupării forței de muncă și crearea de 
locuri de muncă de calitate în zonele 
rurale, menținerea locurilor de muncă deja 
existente, reducerea fluctuațiilor sezoniere 
în sectorul ocupării forței de muncă, 
conectarea sectoarelor neagricole cu 
agricultura și cu sectorul agroalimentar, 
promovând totodată integrarea 
întreprinderilor și legăturile intersectoriale 
la nivel local. Ar trebui încurajate atât 
proiectele care integrează simultan 
agricultura, turismul rural, prin promovarea 
turismului durabil și responsabil în zonele 
rurale, și patrimoniul natural și cultural, cât 
și investițiile în materie de energie din 
surse regenerabile.

Or. de

Amendamentul 131
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) IMM-urile constituie coloana 
vertebrală a economiei rurale a Uniunii. 
Dezvoltarea exploatațiilor agricole și a 
întreprinderilor neagricole trebuie să aibă 
drept scop promovarea ocupării forței de 
muncă și crearea de locuri de muncă de 

(22) IMM-urile constituie coloana 
vertebrală a economiei rurale a Uniunii. 
Dezvoltarea exploatațiilor agricole și 
neagricole ar trebui să aibă drept scop 
promovarea ocupării forței de muncă și 
crearea de locuri de muncă de calitate în 
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calitate în zonele rurale, menținerea 
locurilor de muncă deja existente, 
reducerea fluctuațiilor sezoniere în sectorul 
ocupării forței de muncă, dezvoltarea 
sectoarelor neagricole în afara agriculturii 
și a sectorului agroalimentar, promovând 
totodată integrarea întreprinderilor și 
legăturile intersectoriale la nivel local. 
Trebuie încurajate atât proiectele care 
integrează simultan agricultura, turismul 
rural, prin promovarea turismului durabil și 
responsabil în zonele rurale, și patrimoniul 
natural și cultural, cât și investițiile în 
materie de energie din surse regenerabile.

zonele rurale, menținerea locurilor de 
muncă deja existente, reducerea 
fluctuațiilor sezoniere în sectorul ocupării 
forței de muncă, dezvoltarea sectoarelor 
neagricole în afara agriculturii și a 
sectorului agroalimentar, promovând 
totodată integrarea exploatațiilor și 
legăturile intersectoriale la nivel local. Ar 
trebui încurajate atât proiectele care 
integrează simultan agricultura, turismul 
rural, prin promovarea turismului durabil și 
responsabil în zonele rurale, și patrimoniul 
natural și cultural, cât și investițiile în 
materie de energie din surse regenerabile.
În această privință, o atenție deosebită ar 
trebui acordată promovării și sporirii 
accesului femeilor la acele locuri de 
muncă ce ar putea apărea ca urmare a 
acestor inițiative și creării de linii speciale 
de sprijin pentru formare și acces la 
antreprenoriat pentru femeile din mediul 
rural.

Or. es

Justificare

Mai multe studii arată că prezența și oportunitățile de angajare pentru femei consolidează 
activitatea și populația din zonele rurale.

Amendamentul 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Statele membre contribuie cu cel 
puțin un minim de 5 % din bugetul total 
cofinanțat în cadrul programului de 
dezvoltare rurală la programul pentru 
tinerii fermieri.

Or. en
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Justificare

Din cauza crizei vârstei din sectorul agricol european, este important ca statele membre să
îmbunătățească nivelul eforturilor pentru tinerii fermieri în noua perioadă de programare.

Amendamentul 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a se garanta utilizarea eficientă 
și eficace a resurselor bugetare ale FEADR 
și pentru a se garanta protecția drepturilor 
beneficiarilor și a se evita discriminarea 
între aceștia, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește stabilirea condițiilor în 
care persoanele juridice pot fi considerate 
tineri fermieri, stabilirea unei perioade de 
grație pentru dobândirea competențelor 
profesionale, conținutul minim al 
planurilor de afaceri și criteriile care 
trebuie utilizate de către statele membre 
pentru definirea fermelor mici și a 
pragurilor superioare și inferioare pentru 
determinarea eligibilității unei operațiuni în 
cadrul sprijinului pentru tinerii fermieri 
sau, respectiv, pentru dezvoltarea fermelor 
mici.

(23) Pentru a se garanta utilizarea eficientă 
și eficace a resurselor bugetare ale FEADR 
și pentru a se garanta protecția drepturilor 
beneficiarilor și a se evita discriminarea 
între aceștia, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește stabilirea condițiilor în 
care persoanele juridice pot fi considerate 
tineri fermieri, stabilirea unei perioade de 
grație pentru dobândirea competențelor 
profesionale, conținutul minim al 
planurilor de afaceri și criteriile care 
trebuie utilizate de către statele membre 
pentru definirea fermelor mici și a 
pragurilor superioare și inferioare pentru 
determinarea eligibilității unei operațiuni în 
cadrul sprijinului pentru tinerii fermieri 
sau, respectiv, pentru dezvoltarea fermelor 
mici. Statele membre ar trebui să continue 
eforturile depuse în perioada de 
programare 2007-2013 pentru 
promovarea specială a tinerilor fermieri și 
a activităților legate de instalare și 
constituire și să utilizeze cel puțin 5 % din 
contribuția totală a FEADR pentru 
fiecare program de dezvoltare rurală 
pentru diferite măsuri în vederea 
promovării tinerilor fermieri.

Or. de
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Amendamentul 134
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv a celor de agrement și culturale, 
reînnoirea satelor și activitățile care 
vizează refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale reprezintă elemente 
esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a 
promova sustenabilitatea zonelor rurale. 
Prin urmare, trebuie să se acorde sprijin 
pentru operațiunile desfășurate în acest 
scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la 
tehnologiile informației și comunicațiilor și 
dezvoltarea benzii largi rapide și 
ultrarapide. În conformitate cu aceste 
obiective, trebuie încurajate dezvoltarea 
serviciilor și a infrastructurii care conduc la 
incluziune socială și inversarea tendințelor 
de declin economic și social și de 
depopulare a zonelor rurale. Pentru a se 
atinge eficacitatea maximă în cazul 
sprijinului respectiv, operațiunile care fac 
obiectul acestuia trebuie implementate în 
conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităților și a serviciilor lor de bază, 
dacă există asemenea planuri, elaborate de 
una sau mai multe comune rurale. În 
vederea asigurării coerenței cu obiectivele 
Uniunii în domeniul climei, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea tipurilor 
de infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care vor fi eligibile pentru 
sprijin.

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv a celor de agrement și culturale, 
reînnoirea satelor și activitățile care 
vizează refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale reprezintă elemente 
esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a 
promova sustenabilitatea zonelor rurale. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde sprijin 
pentru operațiunile desfășurate în acest 
scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la 
tehnologiile informației și comunicațiilor și 
dezvoltarea benzii largi rapide și 
ultrarapide. Un astfel de sprijin ar trebui 
să graviteze în jurul principiului 
proprietății comunitare, cu concentrarea 
investițiilor asupra proiectelor deținute și 
gestionate de o varietate de tipuri de 
organisme democratice care reprezintă 
comunitățile însele. În conformitate cu 
aceste obiective, ar trebui încurajate 
dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii 
care conduc la incluziune socială și 
inversarea tendințelor de declin economic 
și social și de depopulare a zonelor rurale. 
Pentru a se atinge eficacitatea maximă în 
cazul sprijinului respectiv, operațiunile 
care fac obiectul acestuia ar trebui
implementate în conformitate cu planurile 
de dezvoltare a municipalităților și a 
serviciilor lor de bază, dacă există 
asemenea planuri, elaborate de una sau mai 
multe comune rurale. În vederea asigurării 
coerenței cu obiectivele Uniunii în 
domeniul climei, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
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ceea ce privește definirea tipurilor de 
infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care sunt eligibile pentru 
sprijin.

Or. en

Amendamentul 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv a celor de agrement și culturale, 
reînnoirea satelor și activitățile care 
vizează refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale reprezintă elemente 
esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a 
promova sustenabilitatea zonelor rurale. 
Prin urmare, trebuie să se acorde sprijin 
pentru operațiunile desfășurate în acest 
scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la 
tehnologiile informației și comunicațiilor și 
dezvoltarea benzii largi rapide și 
ultrarapide. În conformitate cu aceste 
obiective, trebuie încurajate dezvoltarea 
serviciilor și a infrastructurii care conduc la 
incluziune socială și inversarea tendințelor 
de declin economic și social și de 
depopulare a zonelor rurale. Pentru a se 
atinge eficacitatea maximă în cazul 
sprijinului respectiv, operațiunile care fac 
obiectul acestuia trebuie implementate în 
conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităților și a serviciilor lor de bază, 
dacă există asemenea planuri, elaborate de 
una sau mai multe comune rurale. În 
vederea asigurării coerenței cu obiectivele 
Uniunii în domeniul climei, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor locale și sociale de bază în 
zonele rurale, inclusiv a celor de agrement 
și culturale, reînnoirea satelor și activitățile 
care vizează refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale reprezintă elemente 
esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a 
promova sustenabilitatea zonelor rurale. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde sprijin 
pentru operațiunile desfășurate în acest 
scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la 
tehnologiile informației și comunicațiilor și 
dezvoltarea benzii largi rapide și 
ultrarapide. În conformitate cu aceste 
obiective, ar trebui încurajate dezvoltarea 
serviciilor și a infrastructurii care conduc la 
incluziune socială și inversarea tendințelor 
de declin economic și social și de 
depopulare a zonelor rurale. În acest 
context, trebuie contracarată părăsirea 
zonelor rurale, în special de către femeile 
tinere, prin oportunitățile de finanțare 
specifice din articolul 20, pentru a crea 
perspective de viitor și de a rămâne. 
Pentru a se atinge eficacitatea maximă în 
cazul sprijinului respectiv, operațiunile 
care fac obiectul acestuia ar trebui
implementate în conformitate cu planurile 
de dezvoltare a municipalităților și a 
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acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea tipurilor 
de infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care vor fi eligibile pentru 
sprijin.

serviciilor lor de bază, dacă există 
asemenea planuri, elaborate de una sau mai
multe comune rurale. În vederea asigurării 
coerenței cu obiectivele Uniunii în 
domeniul climei, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea tipurilor de 
infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care vor fi eligibile pentru 
sprijin.

Or. de

Amendamentul 136
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv a celor de agrement și culturale, 
reînnoirea satelor și activitățile care 
vizează refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale reprezintă elemente 
esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a 
promova sustenabilitatea zonelor rurale. 
Prin urmare, trebuie să se acorde sprijin 
pentru operațiunile desfășurate în acest 
scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la 
tehnologiile informației și comunicațiilor și 
dezvoltarea benzii largi rapide și 
ultrarapide. În conformitate cu aceste 
obiective, trebuie încurajate dezvoltarea 
serviciilor și a infrastructurii care conduc la 
incluziune socială și inversarea tendințelor 
de declin economic și social și de 
depopulare a zonelor rurale. Pentru a se 
atinge eficacitatea maximă în cazul 
sprijinului respectiv, operațiunile care fac 
obiectul acestuia trebuie implementate în 

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv a celor de agrement și culturale, 
reînnoirea satelor și activitățile care 
vizează refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale reprezintă elemente 
esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a 
promova sustenabilitatea zonelor rurale. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde sprijin 
pentru operațiunile desfășurate în acest 
scop, inclusiv pentru cele care vizează
accesul la tehnologiile informației și 
comunicațiilor și dezvoltarea benzii largi 
rapide și ultrarapide. În conformitate cu 
aceste obiective, ar trebui încurajate 
dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii 
care conduc la incluziune socială, care au 
ca urmare discriminarea economică și la 
locul de muncă a femeilor din mediul 
rural și inversarea tendințelor de declin 
economic și social și de depopulare a 
zonelor rurale. Pentru a se atinge 
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conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităților și a serviciilor lor de bază, 
dacă există asemenea planuri, elaborate de 
una sau mai multe comune rurale. În 
vederea asigurării coerenței cu obiectivele 
Uniunii în domeniul climei, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea tipurilor 
de infrastructură pentru energia din surse
regenerabile care vor fi eligibile pentru 
sprijin.

eficacitatea maximă în cazul sprijinului 
respectiv, operațiunile care fac obiectul 
acestuia ar trebui implementate în 
conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităților și a serviciilor lor de bază, 
dacă există asemenea planuri, elaborate de 
una sau mai multe comune rurale. În 
vederea asigurării coerenței cu obiectivele 
Uniunii în domeniul climei, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea tipurilor 
de infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care sunt eligibile pentru 
sprijin.

Or. es

Amendamentul 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv a celor de agrement și culturale, 
reînnoirea satelor și activitățile care 
vizează refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale reprezintă elemente 
esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a 
promova sustenabilitatea zonelor rurale. 
Prin urmare, trebuie să se acorde sprijin 
pentru operațiunile desfășurate în acest 
scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la 
tehnologiile informației și comunicațiilor și 
dezvoltarea benzii largi rapide și 
ultrarapide. În conformitate cu aceste 
obiective, trebuie încurajate dezvoltarea 
serviciilor și a infrastructurii care conduc la 
incluziune socială și inversarea tendințelor 

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv a celor de agrement și culturale, 
reînnoirea satelor și activitățile care 
vizează refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale reprezintă elemente 
esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a 
promova sustenabilitatea, eficiența 
energetică și utilizarea rațională a 
resurselor, precum și economia circulară 
regională a zonelor rurale. Prin urmare, ar
trebui să se acorde sprijin pentru 
operațiunile desfășurate în acest scop, 
inclusiv pentru cele vizând accesul la 
tehnologiile informației și comunicațiilor și 
dezvoltarea benzii largi rapide și 
ultrarapide. În conformitate cu aceste 
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de declin economic și social și de 
depopulare a zonelor rurale. Pentru a se 
atinge eficacitatea maximă în cazul 
sprijinului respectiv, operațiunile care fac 
obiectul acestuia trebuie implementate în 
conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităților și a serviciilor lor de bază, 
dacă există asemenea planuri, elaborate de 
una sau mai multe comune rurale. În 
vederea asigurării coerenței cu obiectivele 
Uniunii în domeniul climei, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea tipurilor 
de infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care vor fi eligibile pentru 
sprijin.

obiective, ar trebui încurajate dezvoltarea 
serviciilor și a infrastructurii care conduc la 
incluziune socială și inversarea tendințelor 
de declin economic și social și de 
depopulare a zonelor rurale. Pentru a se 
atinge eficacitatea maximă în cazul 
sprijinului respectiv, operațiunile care fac 
obiectul acestuia ar trebui implementate în 
conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităților și a serviciilor lor de bază, 
dacă există asemenea planuri, elaborate de 
una sau mai multe comune rurale. În 
vederea asigurării coerenței cu obiectivele 
Uniunii în domeniul climei, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea tipurilor 
de infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care vor fi eligibile pentru 
sprijin.

Or. de

Amendamentul 138
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv a celor de agrement și culturale, 
reînnoirea satelor și activitățile care 
vizează refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale reprezintă elemente 
esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a 
promova sustenabilitatea zonelor rurale. 
Prin urmare, trebuie să se acorde sprijin 
pentru operațiunile desfășurate în acest 
scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la 
tehnologiile informației și comunicațiilor și 
dezvoltarea benzii largi rapide și 

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv, în special, a educației preșcolare, 
școlare și extrașcolare, a bibliotecilor 
locale, a centrelor sportive și de recreare, 
reînnoirea satelor și activitățile care 
vizează refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale reprezintă elemente 
esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a 
promova sustenabilitatea zonelor rurale. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde sprijin 
pentru operațiunile desfășurate în acest 
scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la 



AM\903101RO.doc 67/172 PE489.640v01-00

RO

ultrarapide. În conformitate cu aceste 
obiective, trebuie încurajate dezvoltarea 
serviciilor și a infrastructurii care conduc la 
incluziune socială și inversarea tendințelor 
de declin economic și social și de 
depopulare a zonelor rurale. Pentru a se 
atinge eficacitatea maximă în cazul 
sprijinului respectiv, operațiunile care fac 
obiectul acestuia trebuie implementate în 
conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităților și a serviciilor lor de bază, 
dacă există asemenea planuri, elaborate de 
una sau mai multe comune rurale. În 
vederea asigurării coerenței cu obiectivele 
Uniunii în domeniul climei, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea tipurilor 
de infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care vor fi eligibile pentru 
sprijin.

tehnologiile informației și comunicațiilor și 
dezvoltarea benzii largi rapide și 
ultrarapide. În conformitate cu aceste 
obiective, ar trebui încurajate dezvoltarea 
serviciilor și a infrastructurii care conduc la 
incluziune socială și inversarea tendințelor 
de declin economic și social și de 
depopulare a zonelor rurale. Pentru a se 
atinge eficacitatea maximă în cazul 
sprijinului respectiv, operațiunile care fac 
obiectul acestuia ar trebui implementate în 
conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităților și a serviciilor lor de bază, 
dacă există asemenea planuri, elaborate de 
una sau mai multe comune rurale. În 
vederea asigurării coerenței cu obiectivele 
Uniunii în domeniul climei, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea tipurilor 
de infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care vor fi eligibile pentru 
sprijin.

Or. pl

Amendamentul 139
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv a celor de agrement și culturale, 
reînnoirea satelor și activitățile care 
vizează refacerea și modernizarea 
patrimoniului cultural și natural al satelor 
și al peisajelor rurale reprezintă elemente 
esențiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potențialul de creștere și de a 
promova sustenabilitatea zonelor rurale. 
Prin urmare, trebuie să se acorde sprijin 
pentru operațiunile desfășurate în acest 

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale și a 
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv a mecanismelor de prevenție și a 
instituțiilor de asistență medicală, a celor 
de agrement și culturale, reînnoirea satelor 
și activitățile care vizează refacerea și 
modernizarea patrimoniului cultural și 
natural al satelor și al peisajelor rurale 
reprezintă elemente esențiale în cadrul 
oricărui efort de a valorifica potențialul de 
creștere și de a promova sustenabilitatea 
zonelor rurale. Prin urmare, ar trebui să se 
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scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la 
tehnologiile informației și comunicațiilor și 
dezvoltarea benzii largi rapide și 
ultrarapide. În conformitate cu aceste 
obiective, trebuie încurajate dezvoltarea 
serviciilor și a infrastructurii care conduc la 
incluziune socială și inversarea tendințelor 
de declin economic și social și de 
depopulare a zonelor rurale. Pentru a se 
atinge eficacitatea maximă în cazul 
sprijinului respectiv, operațiunile care fac 
obiectul acestuia trebuie implementate în 
conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităților și a serviciilor lor de bază, 
dacă există asemenea planuri, elaborate de 
una sau mai multe comune rurale. În 
vederea asigurării coerenței cu obiectivele 
Uniunii în domeniul climei, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea tipurilor 
de infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care vor fi eligibile pentru 
sprijin.

acorde sprijin pentru operațiunile 
desfășurate în acest scop, inclusiv pentru 
cele vizând accesul la tehnologiile 
informației și comunicațiilor și dezvoltarea 
benzii largi rapide și ultrarapide. În 
conformitate cu aceste obiective, ar trebui
încurajate dezvoltarea serviciilor și a 
infrastructurii care conduc la incluziune 
socială și inversarea tendințelor de declin 
economic și social și de depopulare a 
zonelor rurale. Pentru a se atinge 
eficacitatea maximă în cazul sprijinului 
respectiv, operațiunile care fac obiectul 
acestuia ar trebui implementate în 
conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităților și a serviciilor lor de bază, 
de exemplu, dezvoltarea mecanismelor de 
prevenție și a instituțiilor de asistență 
medicală, dacă există asemenea planuri, 
elaborate de una sau mai multe comune 
rurale. În vederea asigurării coerenței cu 
obiectivele Uniunii în domeniul climei, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din tratat în ceea ce privește definirea 
tipurilor de infrastructură pentru energia 
din surse regenerabile care sunt eligibile 
pentru sprijin.

Or. en

Amendamentul 140
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Subliniază importanța includerii 
bioeconomiei ca obiectiv care ar trebui 
sprijinit de politica de dezvoltare rurală a 
politicii agricole comune; îndeamnă o 
susținere mai puternică a instituirii și 
optimizării infrastructurilor și 
capacităților logistice cu scopul de a 
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mobiliza biomasa într-un mod durabil din 
punct de vedere economic și al mediului, 
în special mobilizarea deșeurilor agricole, 
reziduurilor, materiilor ligno-celulozice și 
a materialului celulozic de origine 
nealimentară; prin urmare, propune 
introducerea unei măsuri specifice cu 
scopul de a sprijini mobilizarea și 
valorizarea durabile ale reziduurilor 
agricole în vederea procesării acestora în 
bioproduse.

Or. en

Amendamentul 141
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Pentru a conserva și a îmbunătăți 
biodiversitatea în zonele rurale, este 
necesar ca dezvoltarea rurală să 
contribuie la punerea în aplicare adecvată 
a rețelei Natura 2000, prin crearea unor 
instrumente specifice de elaborare a unor 
practici de gestionare, precum și la 
punerea în aplicare a proiectelor, inclusiv 
a infrastructurii specifice (investiții 
neproductive).

Or. en

Amendamentul 142
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Silvicultura este parte integrantă a (25) Silvicultura este parte integrantă a 
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dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru 
utilizarea terenurilor într-un mod durabil și 
benefic pentru climă trebuie să cuprindă 
dezvoltarea zonelor împădurite și 
gestionarea durabilă a pădurilor. În 
perioada de programare 2007-2013, 
diferitele tipuri de sprijin pentru investiții 
în silvicultură și pentru gestionarea acesteia 
au făcut obiectul mai multor măsuri. În 
scopul simplificării, dar și pentru a 
permite beneficiarilor să conceapă și să 
realizeze proiecte integrate cu valoare 
adăugată mai mare, trebuie să existe o 
singură măsură care să acopere toate 
tipurile de sprijin pentru investiții în 
silvicultură și pentru gestionarea acesteia. 
Această măsură trebuie să cuprindă 
extinderea și ameliorarea resurselor 
forestiere prin împădurirea terenurilor și 
prin crearea de sisteme agroforestiere 
care să combine agricultura extensivă cu 
sisteme forestiere, refacerea pădurilor 
afectate de incendii sau de alte dezastre 
naturale și măsuri de prevenire 
pertinente, investiții în noi tehnologii 
forestiere și în prelucrarea și 
comercializarea produselor forestiere care 
vizează ameliorarea performanțelor 
economice și de mediu ale deținătorilor de 
păduri și investiții neproductive care 
sporesc reziliența ecosistemelor și 
rezistența la schimbările climatice, 
precum și valoarea ecologică a 
ecosistemelor forestiere. Sprijinul nu 
trebuie să ducă la denaturarea concurenței 
și nu trebuie să aibă efecte asupra pieței. 
Prin urmare, trebuie impuse limitări în ceea 
ce privește dimensiunile și forma juridică 
ale beneficiarilor. În zonele clasificate de 
statele membre ca zone cu risc mediu sau 
ridicat de incendii, trebuie luate măsuri de 
prevenire a acestora. Toate măsurile 
preventive trebuie să facă parte dintr-un
plan de protecție a pădurilor. În cazul 
acțiunilor de refacere a potențialului 
forestier distrus, un organism științific 
public trebuie să recunoască în mod oficial 
faptul că a avut loc un dezastru natural. 

dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru 
utilizarea terenurilor într-un mod durabil și 
benefic pentru climă ar trebui să cuprindă 
dezvoltarea zonelor împădurite și 
gestionarea durabilă a pădurilor. În 
perioada de programare 2007-2013, 
diferitele tipuri de sprijin pentru investiții 
în silvicultură și pentru gestionarea acesteia 
au făcut obiectul mai multor măsuri. 
Sprijinul nu ar trebui să ducă la denaturarea 
concurenței, nu ar trebui să aibă efecte 
asupra pieței și ar trebui să respecte 
obiectivele legate de mediu. Planurile de 
gestionare a pădurilor, inclusiv aspectele 
legate de biodiversitate, ar trebui să se 
aplice tuturor pădurilor care beneficiază 
de finanțare în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală. Prin urmare, ar trebui
impuse limitări în ceea ce privește 
dimensiunile și forma juridică ale 
beneficiarilor. În zonele clasificate de 
statele membre ca zone cu risc mediu sau 
ridicat de incendii, ar trebui luate măsuri 
de prevenire a acestora, iar aceste măsuri 
nu ar trebui să constea numai în drumuri 
și rezervoare de apă, ar trebui să se 
includă practici tradiționale modernizate.
Toate măsurile preventive ar trebui să 
constituie o parte obligatorie în capitolul 
de protecție inclus în fiecare plan de 
gestionare a pădurilor. În cazul acțiunilor 
de refacere a potențialului forestier distrus, 
un organism științific public ar trebui să 
recunoască în mod oficial faptul că a avut 
loc un dezastru natural. Măsurile în 
favoarea silviculturii ar trebui luate în 
lumina angajamentelor asumate de Uniune 
și de statele membre pe plan internațional 
și să se bazeze pe planurile forestiere 
naționale și subnaționale ale statelor 
membre sau pe baza unor instrumente 
echivalente care trebuie să țină seama de 
angajamentele luate în cadrul conferințelor 
ministeriale privind protecția pădurilor în 
Europa. Sprijinul pentru măsurile în 
favoarea silviculturii ar trebui să fie 
condiționat de respectarea bunelor 
practici în materie de silvicultură. Pentru a 
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Măsura în favoarea silviculturii trebuie
luată în lumina angajamentelor asumate de 
Uniune și de statele membre pe plan 
internațional și să se bazeze pe planurile 
forestiere naționale și subnaționale ale 
statelor membre sau pe baza unor 
instrumente echivalente care trebuie să țină 
seama de angajamentele luate în cadrul 
conferințelor ministeriale privind protecția 
pădurilor în Europa. Măsura respectivă 
trebuie să contribuie la implementarea 
strategiei forestiere a Uniunii16 . Pentru a 
se asigura faptul că împădurirea terenurilor 
agricole este în concordanță cu obiectivele 
politicii în domeniul mediului, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea anumitor 
cerințe minime în materie de protecție a 
mediului.

se asigura faptul că împădurirea terenurilor 
agricole este în concordanță cu obiectivele 
politicii în domeniul mediului, ar trebui să 
se delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea anumitor 
cerințe minime în materie de protecție a 
mediului. În acest sens, ar trebui să se 
asigure că orice primă împădurire este 
adaptată la condițiile locale, este 
compatibilă cu mediul, îmbunătățește 
biodiversitatea și este interzisă în zonele 
de pajiști seminaturale.

Or. en

Amendamentul 143
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Silvicultura este parte integrantă a 
dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru 
utilizarea terenurilor într-un mod durabil și 
benefic pentru climă trebuie să cuprindă 
dezvoltarea zonelor împădurite și 
gestionarea durabilă a pădurilor. În 
perioada de programare 2007-2013, 
diferitele tipuri de sprijin pentru investiții 
în silvicultură și pentru gestionarea acesteia 
au făcut obiectul mai multor măsuri. În 
scopul simplificării, dar și pentru a permite 
beneficiarilor să conceapă și să realizeze 
proiecte integrate cu valoare adăugată mai 
mare, trebuie să existe o singură măsură 
care să acopere toate tipurile de sprijin 

(25) Silvicultura este parte integrantă a 
dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru 
utilizarea terenurilor într-un mod durabil și 
benefic pentru climă ar trebui să cuprindă 
dezvoltarea zonelor împădurite și 
gestionarea durabilă a pădurilor. În 
perioada de programare 2007-2013, 
diferitele tipuri de sprijin pentru investiții 
în silvicultură și pentru gestionarea acesteia 
au făcut obiectul mai multor măsuri. În 
scopul simplificării, dar și pentru a permite 
beneficiarilor să conceapă și să realizeze 
proiecte integrate cu valoare adăugată mai 
mare, ar trebui să existe o singură măsură 
care să acopere toate tipurile de sprijin 
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pentru investiții în silvicultură și pentru 
gestionarea acesteia. Această măsură 
trebuie să cuprindă extinderea și 
ameliorarea resurselor forestiere prin 
împădurirea terenurilor și prin crearea de 
sisteme agroforestiere care să combine 
agricultura extensivă cu sisteme forestiere, 
refacerea pădurilor afectate de incendii sau 
de alte dezastre naturale și măsuri de 
prevenire pertinente, investiții în noi
tehnologii forestiere și în prelucrarea și 
comercializarea produselor forestiere care 
vizează ameliorarea performanțelor 
economice și de mediu ale deținătorilor de 
păduri și investiții neproductive care 
sporesc reziliența ecosistemelor și 
rezistența la schimbările climatice, precum 
și valoarea ecologică a ecosistemelor 
forestiere. Sprijinul nu trebuie să ducă la 
denaturarea concurenței și nu trebuie să 
aibă efecte asupra pieței. Prin urmare, 
trebuie impuse limitări în ceea ce privește 
dimensiunile și forma juridică ale 
beneficiarilor. În zonele clasificate de 
statele membre ca zone cu risc mediu sau 
ridicat de incendii, trebuie luate măsuri de 
prevenire a acestora. Toate măsurile 
preventive trebuie să facă parte dintr-un 
plan de protecție a pădurilor. În cazul 
acțiunilor de refacere a potențialului 
forestier distrus, un organism științific 
public trebuie să recunoască în mod oficial 
faptul că a avut loc un dezastru natural. 
Măsura în favoarea silviculturii trebuie
luată în lumina angajamentelor asumate de 
Uniune și de statele membre pe plan 
internațional și să se bazeze pe planurile 
forestiere naționale și subnaționale ale 
statelor membre sau pe baza unor 
instrumente echivalente care trebuie să țină 
seama de angajamentele luate în cadrul 
conferințelor ministeriale privind protecția 
pădurilor în Europa. Măsura respectivă 
trebuie să contribuie la implementarea 
strategiei forestiere a Uniunii16. Pentru a se 
asigura faptul că împădurirea terenurilor 
agricole este în concordanță cu obiectivele 
politicii în domeniul mediului, trebuie să se 

pentru investiții în silvicultură și pentru 
gestionarea acesteia. Această măsură ar 
trebui să cuprindă extinderea și 
ameliorarea resurselor forestiere prin 
împădurirea terenurilor și prin crearea de 
sisteme agroforestiere care să combine 
agricultura extensivă cu sisteme forestiere, 
refacerea pădurilor afectate de incendii sau 
de alte dezastre naturale și măsuri de 
prevenire pertinente, investiții în noi 
tehnologii forestiere și în prelucrarea și
comercializarea produselor forestiere care 
vizează ameliorarea performanțelor 
economice și de mediu ale deținătorilor de 
păduri și investiții neproductive care 
sporesc reziliența ecosistemelor și 
rezistența la schimbările climatice, precum 
și valoarea ecologică a ecosistemelor 
forestiere. Sprijinul nu ar trebui să ducă la 
denaturarea concurenței și nu ar trebui să 
aibă efecte asupra pieței. Prin urmare, ar 
trebui impuse limitări în ceea ce privește 
dimensiunile și forma juridică ale 
beneficiarilor. În plus, sprijinul ar trebui 
să se limiteze la acele activități care sunt, 
de asemenea, benefice pentru 
biodiversitate și climat. Planurile de 
gestionare a pădurilor, inclusiv aspectele 
legate de biodiversitate, pentru a aduce o 
îmbunătățire măsurabilă în ceea ce
privește starea de conservare a speciilor și 
habitatelor care depind sau sunt afectate 
de silvicultură, ar trebui să fie o 
precondiție pentru toate pădurile care 
beneficiază de finanțare în cadrul 
programelor de dezvoltare rurală, în 
conformitate cu cerințele în temeiul 
strategiei UE în domeniul biodiversității.
În zonele clasificate de statele membre ca 
zone cu risc mediu sau ridicat de incendii, 
ar trebui luate măsuri de prevenire a 
acestora. Toate măsurile preventive ar 
trebui să facă parte dintr-un plan de 
protecție a pădurilor. În cazul acțiunilor de 
refacere a potențialului forestier distrus, un 
organism științific public ar trebui să 
recunoască în mod oficial faptul că a avut 
loc un dezastru natural. Măsura în favoarea 
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delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea anumitor 
cerințe minime în materie de protecție a 
mediului.

silviculturii ar trebui luată în lumina 
angajamentelor asumate de Uniune și de 
statele membre pe plan internațional și să 
se bazeze pe planurile forestiere naționale 
și subnaționale ale statelor membre sau pe 
baza unor instrumente echivalente care 
trebuie să țină seama de angajamentele 
luate în cadrul conferințelor ministeriale 
privind protecția pădurilor în Europa. 
Măsura respectivă ar trebui să contribuie la 
implementarea strategiei forestiere a 
Uniunii16. Tot sprijinul pentru măsurile în 
favoarea silviculturii poate fi condiționat 
de respectarea unui standard privind 
bunele practici din domeniul silviculturii. 
Pentru a se asigura faptul că împădurirea 
terenurilor agricole este în concordanță cu 
obiectivele politicii în domeniul mediului, 
ar trebui să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
definirea anumitor cerințe minime în 
materie de protecție a mediului.
Împădurirea are loc doar dacă se 
utilizează copaci indigeni adaptați la nivel 
local. În plus, orice împădurire nu are loc 
pe pășuni permanente și nu ar trebui să 
provoace daune biodiversității sau 
mediului.
Tot sprijinul pentru utilizarea și producția 
de bioenergie ar trebui să se bazeze pe 
criterii de sustenabilitate. În cazul în care 
nu au fost dezvoltate la nivelul UE criterii 
de sustenabilitate obligatorii din punct de 
vedere legal pentru biomasa solidă și 
gazoasă, statele membre vor include 
criteriile de sustenabilitate pentru 
biomasa solidă și gazoasă în programul 
lor de dezvoltare rurală.

Or. en

Amendamentul 144
Christa Klaß
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Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Silvicultura este parte integrantă a 
dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru 
utilizarea terenurilor într-un mod durabil și 
benefic pentru climă trebuie să cuprindă 
dezvoltarea zonelor împădurite și 
gestionarea durabilă a pădurilor. În 
perioada de programare 2007-2013, 
diferitele tipuri de sprijin pentru investiții 
în silvicultură și pentru gestionarea acesteia 
au făcut obiectul mai multor măsuri. În 
scopul simplificării, dar și pentru a permite 
beneficiarilor să conceapă și să realizeze 
proiecte integrate cu valoare adăugată mai 
mare, trebuie să existe o singură măsură 
care să acopere toate tipurile de sprijin 
pentru investiții în silvicultură și pentru 
gestionarea acesteia. Această măsură 
trebuie să cuprindă extinderea și 
ameliorarea resurselor forestiere prin 
împădurirea terenurilor și prin crearea de 
sisteme agroforestiere care să combine 
agricultura extensivă cu sisteme forestiere, 
refacerea pădurilor afectate de incendii sau 
de alte dezastre naturale și măsuri de 
prevenire pertinente, investiții în noi
tehnologii forestiere și în prelucrarea și 
comercializarea produselor forestiere care 
vizează ameliorarea performanțelor 
economice și de mediu ale deținătorilor de 
păduri și investiții neproductive care 
sporesc reziliența ecosistemelor și 
rezistența la schimbările climatice, precum 
și valoarea ecologică a ecosistemelor 
forestiere. Sprijinul nu trebuie să ducă la 
denaturarea concurenței și nu trebuie să 
aibă efecte asupra pieței. Prin urmare, 
trebuie impuse limitări în ceea ce privește 
dimensiunile și forma juridică ale 
beneficiarilor. În zonele clasificate de 
statele membre ca zone cu risc mediu sau 
ridicat de incendii, trebuie luate măsuri de 
prevenire a acestora. Toate măsurile 
preventive trebuie să facă parte dintr-un 

(25) Silvicultura este parte integrantă a 
dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru 
utilizarea terenurilor într-un mod durabil și 
benefic pentru climă ar trebui să cuprindă 
dezvoltarea zonelor împădurite și 
gestionarea durabilă a pădurilor. Punerea 
în aplicare consecventă a gestionării 
durabile a pădurilor, dezvoltarea 
resurselor forestiere și a potențialelor 
reprezentate de lemnul roșu, neutilizate 
până în prezent, precum și creșterea 
utilizării lemnului, aduc contribuții 
decisive în ceea ce privește realizarea 
obiectivelor UE în domeniul climei și a 
obiectivelor generale ale strategiei UE 
2020. În perioada de programare 2007-
2013, diferitele tipuri de sprijin pentru 
investiții în silvicultură și pentru 
gestionarea acesteia au făcut obiectul mai 
multor măsuri. În scopul simplificării, dar 
și pentru a permite beneficiarilor să 
conceapă și să realizeze proiecte integrate 
cu valoare adăugată mai mare, ar trebui să 
existe o singură măsură care să acopere 
toate tipurile de sprijin pentru investiții în 
silvicultură și pentru gestionarea acesteia. 
Această măsură ar trebui să cuprindă 
extinderea și ameliorarea resurselor 
forestiere prin împădurirea terenurilor și 
prin crearea de sisteme agroforestiere care 
să combine agricultura extensivă cu 
sisteme forestiere, refacerea pădurilor 
afectate de incendii sau de alte dezastre 
naturale și măsuri de prevenire pertinente, 
investiții în noi tehnologii forestiere și în 
prelucrarea și comercializarea produselor 
forestiere care vizează ameliorarea 
performanțelor economice și de mediu ale 
deținătorilor de păduri și investiții 
neproductive care sporesc reziliența 
ecosistemelor și rezistența la schimbările 
climatice, precum și valoarea ecologică a 
ecosistemelor forestiere. Sprijinul nu 
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plan de protecție a pădurilor. În cazul 
acțiunilor de refacere a potențialului 
forestier distrus, un organism științific 
public trebuie să recunoască în mod oficial 
faptul că a avut loc un dezastru natural. 
Măsura în favoarea silviculturii trebuie
luată în lumina angajamentelor asumate de 
Uniune și de statele membre pe plan 
internațional și să se bazeze pe planurile 
forestiere naționale și subnaționale ale 
statelor membre sau pe baza unor 
instrumente echivalente care trebuie să țină 
seama de angajamentele luate în cadrul 
conferințelor ministeriale privind protecția 
pădurilor în Europa. Măsura respectivă 
trebuie să contribuie la implementarea 
strategiei forestiere a Uniunii16. Pentru a se 
asigura faptul că împădurirea terenurilor 
agricole este în concordanță cu obiectivele 
politicii în domeniul mediului, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea anumitor 
cerințe minime în materie de protecție a 
mediului.

trebuie să ducă la denaturarea concurenței 
și nu trebuie să aibă efecte asupra pieței. 
Prin urmare, ar trebui impuse limitări în 
ceea ce privește dimensiunile și forma 
juridică ale beneficiarilor. În zonele 
clasificate de statele membre ca zone cu 
risc mediu sau ridicat de incendii, ar trebui
luate măsuri de prevenire a acestora. Toate 
măsurile preventive ar trebui să facă parte 
dintr-un plan de protecție a pădurilor. În 
cazul acțiunilor de refacere a potențialului 
forestier distrus, un organism științific 
public ar trebui să recunoască în mod 
oficial faptul că a avut loc un dezastru 
natural. Măsura în favoarea silviculturii ar 
trebui luată în lumina angajamentelor 
asumate de Uniune și de statele membre pe 
plan internațional și să se bazeze pe 
planurile forestiere naționale și 
subnaționale ale statelor membre sau pe 
baza unor instrumente echivalente care ar
trebui să țină seama de angajamentele luate 
în cadrul conferințelor ministeriale privind 
protecția pădurilor în Europa. Măsura 
respectivă ar trebui să contribuie la 
implementarea strategiei forestiere a 
Uniunii16. Pentru a se asigura faptul că 
împădurirea terenurilor agricole este în 
concordanță cu obiectivele politicii în 
domeniul mediului, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea anumitor cerințe 
minime în materie de protecție a mediului.

Or. de

Amendamentul 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Silvicultura este parte integrantă a (25) Silvicultura este parte integrantă a 
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dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru 
utilizarea terenurilor într-un mod durabil și 
benefic pentru climă trebuie să cuprindă 
dezvoltarea zonelor împădurite și 
gestionarea durabilă a pădurilor. În 
perioada de programare 2007-2013, 
diferitele tipuri de sprijin pentru investiții 
în silvicultură și pentru gestionarea acesteia 
au făcut obiectul mai multor măsuri. În 
scopul simplificării, dar și pentru a permite 
beneficiarilor să conceapă și să realizeze 
proiecte integrate cu valoare adăugată mai 
mare, trebuie să existe o singură măsură 
care să acopere toate tipurile de sprijin 
pentru investiții în silvicultură și pentru 
gestionarea acesteia. Această măsură 
trebuie să cuprindă extinderea și 
ameliorarea resurselor forestiere prin 
împădurirea terenurilor și prin crearea de 
sisteme agroforestiere care să combine 
agricultura extensivă cu sisteme forestiere, 
refacerea pădurilor afectate de incendii sau 
de alte dezastre naturale și măsuri de 
prevenire pertinente, investiții în noi 
tehnologii forestiere și în prelucrarea și 
comercializarea produselor forestiere care 
vizează ameliorarea performanțelor 
economice și de mediu ale deținătorilor de 
păduri și investiții neproductive care 
sporesc reziliența ecosistemelor și 
rezistența la schimbările climatice, precum 
și valoarea ecologică a ecosistemelor 
forestiere. Sprijinul nu trebuie să ducă la 
denaturarea concurenței și nu trebuie să 
aibă efecte asupra pieței. Prin urmare, 
trebuie impuse limitări în ceea ce privește 
dimensiunile și forma juridică ale 
beneficiarilor. În zonele clasificate de 
statele membre ca zone cu risc mediu sau 
ridicat de incendii, trebuie luate măsuri de 
prevenire a acestora. Toate măsurile 
preventive trebuie să facă parte dintr-un 
plan de protecție a pădurilor. În cazul 
acțiunilor de refacere a potențialului 
forestier distrus, un organism științific 
public trebuie să recunoască în mod oficial 
faptul că a avut loc un dezastru natural. 
Măsura în favoarea silviculturii trebuie

dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru 
utilizarea terenurilor într-un mod durabil și 
benefic pentru climă ar trebui să cuprindă 
dezvoltarea zonelor împădurite și 
gestionarea durabilă a pădurilor. În 
perioada de programare 2007-2013, 
diferitele tipuri de sprijin pentru investiții 
în silvicultură și pentru gestionarea acesteia 
au făcut obiectul mai multor măsuri. În 
scopul simplificării, dar și pentru a permite 
beneficiarilor să conceapă și să realizeze 
proiecte integrate cu valoare adăugată mai 
mare, ar trebui să existe o singură măsură 
care să acopere toate tipurile de sprijin 
pentru investiții în silvicultură și pentru 
gestionarea acesteia. Această măsură ar 
trebui să cuprindă extinderea și 
ameliorarea resurselor forestiere prin 
împădurirea terenurilor și prin crearea de 
sisteme agroforestiere care să combine 
agricultura extensivă cu sisteme forestiere, 
refacerea pădurilor afectate de incendii sau 
de alte dezastre naturale și măsuri de 
prevenire pertinente, investiții în noi 
tehnologii forestiere și în prelucrarea și 
comercializarea produselor forestiere care 
vizează ameliorarea performanțelor 
economice și de mediu ale deținătorilor de 
păduri și ale lucrătorilor forestieri și
investiții neproductive care sporesc 
reziliența ecosistemelor și rezistența la 
schimbările climatice, precum și valoarea 
ecologică a ecosistemelor forestiere. 
Sprijinul nu ar trebui să ducă la 
denaturarea concurenței și nu ar trebui să 
aibă efecte asupra pieței. Prin urmare, ar 
trebui impuse limitări în ceea ce privește 
dimensiunile și forma juridică ale 
beneficiarilor pentru producția de lemn.
Aceste limitări nu ar trebui să se aplice 
sprijinului acordat produselor forestiere 
nelemnoase sau investițiilor forestiere din 
motive de mediu. În zonele clasificate de 
statele membre ca zone cu risc mediu sau 
ridicat de incendii, ar trebui luate măsuri 
de prevenire a acestora. Toate măsurile 
preventive ar trebui să facă parte dintr-un 
plan de protecție a pădurilor. În cazul 
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luată în lumina angajamentelor asumate de 
Uniune și de statele membre pe plan 
internațional și să se bazeze pe planurile 
forestiere naționale și subnaționale ale 
statelor membre sau pe baza unor 
instrumente echivalente care trebuie să țină 
seama de angajamentele luate în cadrul 
conferințelor ministeriale privind protecția 
pădurilor în Europa. Măsura respectivă 
trebuie să contribuie la implementarea 
strategiei forestiere a Uniunii16. Pentru a se 
asigura faptul că împădurirea terenurilor 
agricole este în concordanță cu obiectivele 
politicii în domeniul mediului, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea anumitor 
cerințe minime în materie de protecție a 
mediului.

acțiunilor de refacere a potențialului 
forestier distrus, un organism științific 
public ar trebui să recunoască în mod 
oficial faptul că a avut loc un dezastru 
natural. Măsura în favoarea silviculturii ar 
trebui luată în lumina angajamentelor 
asumate de Uniune și de statele membre pe 
plan internațional și să se bazeze pe 
planurile forestiere naționale și 
subnaționale ale statelor membre sau pe 
baza unor instrumente echivalente care 
trebuie să țină seama de angajamentele 
luate în cadrul conferințelor ministeriale 
privind protecția pădurilor în Europa. 
Măsura respectivă ar trebui să contribuie la 
implementarea strategiei forestiere a 
Uniunii16. Pentru a se asigura faptul că 
împădurirea terenurilor agricole este în 
concordanță cu obiectivele politicii în 
domeniul mediului, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea anumitor cerințe 
minime în materie de protecție a mediului.

Or. en

Amendamentul 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Silvicultura este parte integrantă a 
dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru 
utilizarea terenurilor într-un mod durabil și 
benefic pentru climă trebuie să cuprindă 
dezvoltarea zonelor împădurite și 
gestionarea durabilă a pădurilor. În 
perioada de programare 2007-2013, 
diferitele tipuri de sprijin pentru investiții 
în silvicultură și pentru gestionarea acesteia 
au făcut obiectul mai multor măsuri. În 
scopul simplificării, dar și pentru a permite 

(25) Silvicultura este parte integrantă a 
dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru 
utilizarea terenurilor într-un mod durabil și 
benefic pentru climă ar trebui să cuprindă 
dezvoltarea zonelor împădurite și 
gestionarea durabilă a pădurilor. În 
perioada de programare 2007-2013, 
diferitele tipuri de sprijin pentru investiții 
în silvicultură și pentru gestionarea acesteia 
au făcut obiectul mai multor măsuri. În 
scopul simplificării, dar și pentru a permite 
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beneficiarilor să conceapă și să realizeze 
proiecte integrate cu valoare adăugată mai 
mare, trebuie să existe o singură măsură 
care să acopere toate tipurile de sprijin 
pentru investiții în silvicultură și pentru 
gestionarea acesteia. Această măsură 
trebuie să cuprindă extinderea și 
ameliorarea resurselor forestiere prin 
împădurirea terenurilor și prin crearea de 
sisteme agroforestiere care să combine 
agricultura extensivă cu sisteme forestiere, 
refacerea pădurilor afectate de incendii sau 
de alte dezastre naturale și măsuri de 
prevenire pertinente, investiții în noi
tehnologii forestiere și în prelucrarea și 
comercializarea produselor forestiere care 
vizează ameliorarea performanțelor 
economice și de mediu ale deținătorilor de 
păduri și investiții neproductive care 
sporesc reziliența ecosistemelor și 
rezistența la schimbările climatice, precum 
și valoarea ecologică a ecosistemelor 
forestiere. Sprijinul nu trebuie să ducă la 
denaturarea concurenței și nu trebuie să 
aibă efecte asupra pieței. Prin urmare, 
trebuie impuse limitări în ceea ce privește 
dimensiunile și forma juridică ale 
beneficiarilor. În zonele clasificate de 
statele membre ca zone cu risc mediu sau 
ridicat de incendii, trebuie luate măsuri de 
prevenire a acestora. Toate măsurile 
preventive trebuie să facă parte dintr-un 
plan de protecție a pădurilor. În cazul 
acțiunilor de refacere a potențialului 
forestier distrus, un organism științific 
public trebuie să recunoască în mod oficial 
faptul că a avut loc un dezastru natural. 
Măsura în favoarea silviculturii trebuie
luată în lumina angajamentelor asumate de 
Uniune și de statele membre pe plan 
internațional și să se bazeze pe planurile 
forestiere naționale și subnaționale ale 
statelor membre sau pe baza unor 
instrumente echivalente care trebuie să țină 
seama de angajamentele luate în cadrul 
conferințelor ministeriale privind protecția 
pădurilor în Europa. Măsura respectivă 
trebuie să contribuie la implementarea 

beneficiarilor să conceapă și să realizeze 
proiecte integrate cu valoare adăugată mai 
mare, ar trebui să existe o singură măsură 
care să acopere toate tipurile de sprijin 
pentru investiții în silvicultură și pentru 
gestionarea acesteia. Această măsură ar 
trebui să cuprindă extinderea și 
ameliorarea resurselor forestiere prin 
împădurirea terenurilor și prin crearea de 
sisteme agroforestiere care să combine 
agricultura extensivă cu sisteme forestiere, 
refacerea pădurilor afectate de incendii sau 
de alte dezastre naturale și măsuri de 
prevenire pertinente, investiții în noi 
tehnologii forestiere și în prelucrarea și
comercializarea produselor forestiere, 
investiții în prelucrarea și depozitarea 
biomasei forestiere, crearea de suprafețe 
de culturi energetice perene, care vizează 
ameliorarea performanțelor economice, 
inovatoare și de mediu ale deținătorilor de 
păduri și investiții neproductive care 
sporesc reziliența ecosistemelor și 
rezistența la schimbările climatice, precum 
și valoarea ecologică a ecosistemelor 
forestiere. Sprijinul nu trebuie să ducă la 
denaturarea concurenței și nu trebuie să 
aibă efecte asupra pieței. Prin urmare, ar 
trebui impuse limitări în ceea ce privește 
dimensiunile și forma juridică ale 
beneficiarilor. În zonele clasificate de 
statele membre ca zone cu risc mediu sau 
ridicat de incendii, ar trebui luate măsuri 
de prevenire a acestora. Toate măsurile 
preventive ar trebui să facă parte dintr-un 
plan de protecție a pădurilor. În cazul 
acțiunilor de refacere a potențialului 
forestier distrus, un organism științific 
public ar trebui să recunoască în mod 
oficial faptul că a avut loc un dezastru 
natural. Măsura în favoarea silviculturii ar 
trebui luată în lumina angajamentelor 
asumate de Uniune și de statele membre pe 
plan internațional și să se bazeze pe 
planurile forestiere naționale și 
subnaționale ale statelor membre sau pe 
baza unor instrumente echivalente care ar 
trebui să țină seama de angajamentele luate 
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strategiei forestiere a Uniunii16. Pentru a se 
asigura faptul că împădurirea terenurilor 
agricole este în concordanță cu obiectivele 
politicii în domeniul mediului, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea anumitor 
cerințe minime în materie de protecție a 
mediului.

în cadrul conferințelor ministeriale privind 
protecția pădurilor în Europa. Măsura 
respectivă ar trebui să contribuie la 
implementarea strategiei forestiere a 
Uniunii16. Pentru a se asigura faptul că 
împădurirea terenurilor agricole este în 
concordanță cu obiectivele politicii în 
domeniul mediului, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea anumitor cerințe 
minime în materie de protecție a mediului.

Or. de

Amendamentul 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Grupurile de producători ajută 
fermierii să facă față împreună provocărilor 
cauzate de creșterea concurenței și de
consolidarea piețelor din aval în ceea ce 
privește comercializarea produselor lor, 
inclusiv pe piețele locale. Prin urmare, 
trebuie încurajată înființarea grupurilor de 
producători. Pentru a se garanta utilizarea 
optimă a resurselor financiare limitate, de 
sprijin trebuie să beneficieze numai 
grupurile de producători care se califică 
drept IMM-uri. Pentru ca grupul de 
producători să poată deveni o entitate 
viabilă, una dintre condițiile care trebuie 
îndeplinite pentru recunoașterea unui grup 
de producători de către statele membre este 
prezentarea unui plan de afaceri. Pentru a 
se evita acordarea unui ajutor de exploatare 
și pentru a se menține rolul de stimulent al 
sprijinului, durata maximă a acestuia 
trebuie limitată la cinci ani.

(27) Grupurile de producători ajută 
fermierii să facă față împreună provocărilor 
cauzate de creșterea concurenței și de 
consolidarea piețelor din aval în ceea ce 
privește comercializarea produselor lor, 
inclusiv pe piețele locale. Prin urmare, ar 
trebui încurajată înființarea de grupuri de 
producători, de asociații ale unor astfel de 
grupuri, de organizații interprofesionale, 
de cooperative de conducere și de alte 
tipuri de organisme asociative. De 
asemenea, ar trebui să se organizeze linii 
de sprijin pentru a stimula concentrarea
ofertelor suplimentare asupra celor 
abilitate pentru crearea organismelor 
menționate. Pentru ca grupul de 
producători sau alte tipuri de organisme 
menționate să devină entități viabile, una 
dintre condițiile care ar trebui îndeplinite 
pentru recunoașterea unui grup de 
producători de către statele membre este 
prezentarea unui plan de afaceri sau a unui 
program de acțiune. Pentru a se evita 
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acordarea unui ajutor de exploatare și 
pentru a se menține rolul de stimulent al 
sprijinului, durata maximă a acestuia ar 
trebui limitată la cinci ani.

Or. es

Amendamentul 148
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Grupurile de producători ajută 
fermierii să facă față împreună provocărilor 
cauzate de creșterea concurenței și de 
consolidarea piețelor din aval în ceea ce 
privește comercializarea produselor lor, 
inclusiv pe piețele locale. Prin urmare,
trebuie încurajată înființarea grupurilor de 
producători. Pentru a se garanta utilizarea 
optimă a resurselor financiare limitate, de 
sprijin trebuie să beneficieze numai 
grupurile de producători care se califică 
drept IMM-uri. Pentru ca grupul de 
producători să poată deveni o entitate 
viabilă, una dintre condițiile care trebuie
îndeplinite pentru recunoașterea unui grup 
de producători de către statele membre este
prezentarea unui plan de afaceri. Pentru a 
se evita acordarea unui ajutor de exploatare 
și pentru a se menține rolul de stimulent al 
sprijinului, durata maximă a acestuia 
trebuie limitată la cinci ani.

(27) Grupurile de producători ajută 
fermierii să facă față împreună provocărilor 
cauzate de creșterea concurenței și de 
consolidarea piețelor din aval în ceea ce 
privește comercializarea produselor lor, 
inclusiv pe piețele locale. Prin urmare, ar 
trebui încurajată înființarea de grupuri de 
producători, cu scopul explicit de a ajuta 
fermierii să își îmbunătățească puterea de 
negociere în cadrul lanțului de 
aprovizionare cu alimente. Pentru a se 
garanta utilizarea optimă a resurselor 
financiare limitate, de sprijin ar trebui să 
beneficieze numai grupurile de producători 
care se califică drept IMM-uri. Pentru ca 
grupul de producători să poată deveni o 
entitate viabilă, una dintre condițiile care 
ar trebui îndeplinite pentru recunoașterea 
unui grup de producători de către statele 
membre este prezentarea unui plan de 
afaceri. Pentru a se evita acordarea unui 
ajutor de exploatare și pentru a se menține 
rolul de stimulent al sprijinului, durata 
maximă a acestuia ar trebui limitată la 
cinci ani.

Or. en
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Amendamentul 149
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Grupurile de producători ajută 
fermierii să facă față împreună provocărilor 
cauzate de creșterea concurenței și de 
consolidarea piețelor din aval în ceea ce 
privește comercializarea produselor lor, 
inclusiv pe piețele locale. Prin urmare,
trebuie încurajată înființarea grupurilor de 
producători. Pentru a se garanta utilizarea 
optimă a resurselor financiare limitate, de 
sprijin trebuie să beneficieze numai 
grupurile de producători care se califică 
drept IMM-uri. Pentru ca grupul de 
producători să poată deveni o entitate 
viabilă, una dintre condițiile care trebuie
îndeplinite pentru recunoașterea unui grup
de producători de către statele membre este 
prezentarea unui plan de afaceri. Pentru a 
se evita acordarea unui ajutor de exploatare 
și pentru a se menține rolul de stimulent al 
sprijinului, durata maximă a acestuia 
trebuie limitată la cinci ani.

(27) Grupurile de producători ajută 
fermierii să facă față împreună provocărilor 
cauzate de creșterea concurenței și de 
consolidarea piețelor din aval în ceea ce 
privește comercializarea produselor lor, 
inclusiv pe piețele locale. Prin urmare, ar 
trebui încurajată înființarea și 
redimensionarea organizațiilor de 
producători, prin fuziuni, creșteri ale 
numărului de membri sau prin 
diferențiere. Pentru a se garanta utilizarea 
optimă a resurselor financiare limitate, de 
sprijin ar trebui să beneficieze numai 
organizațiile de producători care se califică 
drept IMM-uri. Pentru ca organizațiile de 
producători să poată deveni entități viabile, 
una dintre condițiile care ar trebui
îndeplinite pentru recunoașterea unei 
organizații de producători de către statele 
membre este prezentarea unui plan de 
afaceri. Pentru a se evita acordarea unui 
ajutor de exploatare și pentru a se menține 
rolul de stimulent al sprijinului, durata 
maximă a acestuia ar trebui limitată la 
cinci ani.

Or. pt

Amendamentul 150
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Grupurile de producători ajută 
fermierii să facă față împreună provocărilor 

(27) Organizațiile de producători ajută 
fermierii să facă față împreună provocărilor 
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cauzate de creșterea concurenței și de 
consolidarea piețelor din aval în ceea ce 
privește comercializarea produselor lor, 
inclusiv pe piețele locale. Prin urmare,
trebuie încurajată înființarea grupurilor de 
producători. Pentru a se garanta utilizarea 
optimă a resurselor financiare limitate, de 
sprijin ar trebui să beneficieze numai 
grupurile de producători care se califică 
drept IMM-uri. Pentru ca grupul de 
producători să poată deveni o entitate 
viabilă, una dintre condițiile care ar trebui
îndeplinite pentru recunoașterea unui grup
de producători de către statele membre este 
prezentarea unui plan de afaceri. Pentru a 
se evita acordarea unui ajutor de exploatare 
și pentru a se menține rolul de stimulent al 
sprijinului, durata maximă a acestuia 
trebuie limitată la cinci ani.

cauzate de creșterea concurenței și de 
consolidarea piețelor din aval în ceea ce 
privește comercializarea produselor lor, 
inclusiv pe piețele locale. Prin urmare, ar 
trebui încurajată înființarea sau creșterea 
dimensiunii organizațiilor de producători. 
Pentru a se garanta utilizarea optimă a 
resurselor financiare limitate, de sprijin ar 
trebui să beneficieze numai organizațiile
de producători care se califică drept IMM-
uri. Pentru ca organizația de producători să 
poată deveni o entitate viabilă, una dintre 
condițiile care ar trebui îndeplinite pentru 
recunoașterea unei organizații de 
producători de către statele membre este 
prezentarea unui plan de afaceri. Pentru a 
se evita acordarea unui ajutor de exploatare 
și pentru a se menține rolul de stimulent al 
sprijinului, durata maximă a acestuia ar 
trebui limitată la cinci ani.

Or. en

Amendamentul 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
ar trebui, în primul rând, să continue să 
încurajeze fermierii să deservească întreaga 
societate prin introducerea sau menținerea 
unor practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
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mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele 
și cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice.

acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile ar trebui să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate. Realizările măsurilor 
de agromediu recunoscute trebuie deduse 
din obligațiile de ecologizare în cadrul 
plăților directe. În multe situații, sinergiile 
care rezultă din angajamente luate în 
comun de către un grup de fermieri 
înmulțesc beneficiile ecologice și 
climatice. Cu toate acestea, acțiunile 
comune presupun costuri tranzacționale 
suplimentare care ar trebui compensate în 
mod adecvat. Pentru a se asigura că 
fermierii sunt în măsură să implementeze 
în mod corect angajamentele luate, statele 
membre ar trebui să le ofere posibilitatea 
de a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre ar trebui să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să
cheltuiască obligatoriu cel puțin 25 % din 
contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice. Această 
măsură ar trebui prevăzută cu prioritate 
pentru managerii de ferme.

Or. de

Amendamentul 152
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context,
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
ar trebui, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile ar trebui să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care ar trebui 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre ar trebui să le ofere posibilitatea 
de a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare.



AM\903101RO.doc 85/172 PE489.640v01-00

RO

aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri 
specifice.

Or. es

Justificare

În cadrul acestor acțiuni, nu ar trebui să se stabilească un procent minim de fonduri FEADR 
pentru toate statele membre sau regiunile UE și cu atât mai mult un procent atât de ridicat. 
Prin aceasta se pot împiedica eforturile de abordare a situațiilor foarte diferite și limita 
atenția către alte priorități în materie de dezvoltare rurală. Această excepție este cu atât mai 
necesară dacă se consideră că primul pilon a introdus noi obligații de mediu în legătură cu 
plățile directe.

Amendamentul 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
ar trebui, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
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și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri 
specifice.

și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013.

Or. it
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Amendamentul 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
ar trebui, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile ar trebui să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care ar trebui 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre ar trebui să le ofere posibilitatea 
de a dobândi competențele și cunoștințele 
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necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de
sprijinire a agriculturii ecologice și prin
măsurile privind acordarea de plăți 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice.

necesare. Statele membre ar trebui să 
mențină cerințele de „ecologizare” prin 
măsuri, legate de măsuri în favoarea 
silviculturii, prin plăți Natura 2000 și plăți 
legate de Directiva-cadru privind apa, 
precum și prin plăți destinate zonelor care 
se confruntă cu constrângeri naturale sau 
cu alte constrângeri specifice.

Or. en

Amendamentul 155
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context,
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
ar trebui, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
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naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 %
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice.

naturală. Plățile ar trebui să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care ar trebui 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre ar trebui să le ofere posibilitatea 
de a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Stabilirea părții din contribuția 
totală a FEADR la fiecare program de 
dezvoltare rurală revine statului membru 
și este destinată pentru atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, precum și pentru gestionarea 
terenurilor, prin măsurile de agromediu și 
climatice, prin măsurile de sprijinire a 
agriculturii ecologice și prin măsurile 
privind acordarea de plăți zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifice.

Or. lt

Amendamentul 156
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
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joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context,
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 

joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
ar trebui, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile ar trebui să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care ar trebui 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre ar trebui să le ofere posibilitatea 
de a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre ar trebui să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și, ca o 
indicație, să aibă obligația de a cheltui cel 
puțin 25 % din contribuția totală a FEADR 
la fiecare program de dezvoltare rurală 
pentru atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, precum și 
pentru gestionarea terenurilor, prin 
măsurile de agromediu și climatice și prin 
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sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice.

măsurile de sprijinire a agriculturii 
ecologice, prin plăți Natura 2000 și plăți 
legate de Directiva-cadru privind apa, prin 
măsura privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice și prin 
măsuri legate de practici și sisteme de 
producție care, pe baza dovezilor care vor 
fi furnizate de statele membre, se arată că 
pot contribui la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea.

Or. pt

Amendamentul 157
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai 
mari de servicii ecologice a societății. 
Acestea trebuie, de asemenea, să continue 
să încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace un rol important în promovarea unei 
treceri a agriculturii către sisteme 
agricole durabile avansate și să răspundă 
într-un mod integrat provocărilor de 
agromediu, prin gestionarea apei, 
biodiversitate, reciclarea nutrienților și 
conservarea ecosistemului, de exemplu. 
Acestea ar trebui, de asemenea, să 
continue să încurajeze fermierii și alți 
gestionari de terenuri să deservească 
întreaga societate prin introducerea sau 
menținerea unor practici agricole care să 
contribuie la atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și la adaptarea la 
acestea și care să fie compatibile cu 
protecția și ameliorarea mediului, a 
peisajului și a caracteristicilor acestuia, a 
resurselor naturale, a solului și a diversității 
genetice. În acest context, ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită conservării, 
utilizării durabile și dezvoltării diversității 
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pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele 
și cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin
măsurile privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri 
specifice.

genetice în agricultură și necesităților 
suplimentare ale sistemelor agricole de 
înaltă valoare naturală. Plățile ar trebui să 
compenseze beneficiarii pentru investițiile 
în îmbunătățirea performanțelor climatice 
și de mediu a exploatației lor, prin 
abordarea noilor provocări cum ar fi 
schimbările climatice, energia din surse 
regenerabile, biodiversitatea și 
gestionarea apelor și a solului. În multe 
situații, sinergiile care rezultă din 
angajamente luate în comun de către un 
grup de fermieri înmulțesc beneficiile 
ecologice și climatice. Cu toate acestea, 
acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care ar trebui 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre ar trebui să le ofere posibilitatea 
de a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre ar trebui să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 30 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți 
Natura 2000 și plăți legate de Directiva-
cadru privind apa. Statele membre sunt 
obligate să asigure măsuri care să sprijine 
rotația culturilor.

Or. en

Amendamentul 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
ar trebui să includă măsuri care 
încurajează gestionarea pozitivă a 
obligațiilor stabilite în temeiul titlului III 
capitolul 2 articolul 32 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 cu 
scopul de a stimula în continuare 
obținerea unor rezultate legate de mediu.
Acestea ar trebui, de asemenea, să 
continue să încurajeze fermierii și alți 
gestionari de terenuri să deservească 
întreaga societate prin introducerea sau 
menținerea unor practici agricole care să 
contribuie la atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și la adaptarea la 
acestea și care să fie compatibile cu 
protecția și ameliorarea mediului, a 
peisajului și a caracteristicilor acestuia, a 
resurselor naturale, a solului și a diversității 
genetice. În acest context, ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită conservării 
resurselor genetice în agricultură și 
necesităților suplimentare ale sistemelor 
agricole de înaltă valoare naturală. Plățile 
ar trebui să contribuie la acoperirea 
costurilor suplimentare și a pierderilor de 
venit generate de angajamentele luate și să 
acopere doar angajamentele care depășesc 
standardele și cerințele obligatorii 
relevante, în conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește”. În multe situații, 
sinergiile care rezultă din angajamente 
luate în comun de către un grup de fermieri 
înmulțesc beneficiile ecologice și 
climatice. Cu toate acestea, acțiunile 
comune presupun costuri tranzacționale 
suplimentare care ar trebui compensate în 
mod adecvat. Pentru a se asigura că 
fermierii și alți gestionari de terenuri sunt 
în măsură să implementeze în mod corect 
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program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri 
specifice.

angajamentele luate, statele membre ar 
trebui să le ofere posibilitatea de a dobândi 
competențele și cunoștințele necesare. 
Statele membre ar trebui să mențină 
nivelul eforturilor depuse în perioada de 
programare 2007-2013 și să aibă obligația 
de a cheltui cel puțin 50 % din contribuția 
totală a FEADR la fiecare program de 
dezvoltare rurală pentru atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, precum și pentru gestionarea 
terenurilor, prin măsurile prevăzute la 
prioritățile 4 și 5.

Or. en

Justificare

Schemele de agromediu și-au demonstrat utilitatea și rămân cel mai bun mecanism pentru 
obținerea rezultatelor legate de mediu, în special în lumina obligației de cofinanțare și, prin 
urmare, ar trebui consolidate. În plus, gestionarea pozitivă trebuie încurajată prin scheme de 
agromediu în vederea stimulării în continuare a îndeplinirii obligațiilor legate de mediu ale 
zonelor de interes ecologic prin plățile pentru „ecologizare” prevăzute la primul pilon.

Amendamentul 159
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de bunuri și servicii publice ecologice a 
societății. Acestea ar trebui, de asemenea, 
să continue să încurajeze fermierii și alți 
gestionari de terenuri să deservească 
întreaga societate prin introducerea sau 
menținerea unor practici agricole care să 
contribuie la atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice asupra terenurilor
și la adaptarea la acestea și care să fie 
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mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți zonelor
care se confruntă cu constrângeri naturale
sau cu alte constrângeri specifice.

compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului, a 
biodiversității și a diversității genetice. În 
acest context, ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită conservării resurselor 
genetice în agricultură și necesităților 
suplimentare ale sistemelor agricole de 
înaltă valoare naturală. Plățile ar trebui să 
contribuie la acoperirea costurilor 
suplimentare și a pierderilor de venit 
generate de angajamentele luate și să 
acopere doar angajamentele care depășesc 
standardele și cerințele obligatorii 
relevante, în conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește”. În multe situații, 
sinergiile care rezultă din angajamente 
luate în comun de către un grup de fermieri 
înmulțesc beneficiile ecologice și 
climatice. Cu toate acestea, acțiunile 
comune presupun costuri tranzacționale 
suplimentare care ar trebui compensate în 
mod adecvat. Pentru a se asigura că 
fermierii și alți gestionari de terenuri sunt 
în măsură să implementeze în mod corect 
angajamentele luate, statele membre ar 
trebui să le ofere posibilitatea de a dobândi 
competențele și cunoștințele necesare. 
Statele membre mențin nivelul eforturilor 
depuse în perioada de programare 2007-
2013 și să aibă obligația de a cheltui cel 
puțin 40 % din contribuția totală a FEADR 
la fiecare program de dezvoltare rurală 
pentru atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, precum și 
pentru gestionarea terenurilor, prin 
măsurile de agromediu și climatice, prin 
măsurile de sprijinire a agriculturii 
ecologice și prin măsurile privind 
acordarea de plăți zonelor la care fac 
referire Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, 
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice sau 
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Directiva 200/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei. O atenție deosebită ar trebui 
acordată tranziției de la actualele la 
viitoarele angajamente climatice și de 
agromediu asumate de agricultori și 
gestionarii de terenuri, luând în 
considerare modificarea situației de 
referință.

Or. en

Amendamentul 160
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de bunuri și servicii publice ecologice a 
societății. Acestea ar trebui, de asemenea, 
să continue să încurajeze fermierii și alți 
gestionari de terenuri să deservească 
întreaga societate prin introducerea sau 
menținerea unor practici agricole care să 
contribuie la atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice asupra terenurilor
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului, a 
biodiversității și a diversității genetice. În 
acest context, ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită conservării resurselor 
genetice în agricultură și necesităților
suplimentare ale sistemelor agricole de 
înaltă valoare naturală. Plățile ar trebui să 
contribuie la acoperirea costurilor 
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angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice.

suplimentare și a pierderilor de venit 
generate de angajamentele luate și să 
acopere doar angajamentele care depășesc 
standardele și cerințele obligatorii 
relevante, în conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește”. În multe situații, 
sinergiile care rezultă din angajamente 
luate în comun de către un grup de fermieri 
înmulțesc beneficiile ecologice și 
climatice. Cu toate acestea, acțiunile 
comune presupun costuri tranzacționale 
suplimentare care ar trebui compensate în 
mod adecvat. Pentru a se asigura că 
fermierii și alți gestionari de terenuri sunt 
în măsură să implementeze în mod corect 
angajamentele luate, statele membre ar 
trebui să le ofere posibilitatea de a dobândi 
competențele și cunoștințele necesare. 
Statele membre ar trebui să mențină 
nivelul eforturilor depuse în perioada de 
programare 2007-2013 și să aibă obligația 
de a cheltui cel puțin 35 % din contribuția 
totală a FEADR la fiecare program de 
dezvoltare rurală pentru atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, precum și pentru gestionarea 
terenurilor, prin măsurile de agromediu și 
climatice, prin măsurile de sprijinire a 
agriculturii ecologice și prin măsurile 
privind acordarea de plăți zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifice, prin plăți 
Natura 2000 și plăți legate de Directiva-
cadru privind apa, prin investiții de 
îmbunătățire a rezistenței și a valorii
ecologice a ecosistemelor forestiere, prin 
servicii de silvomediu, servicii climatice și 
prin conservarea pădurilor. O atenție 
deosebită ar trebui acordată tranziției de 
la actualele la viitoarele angajamente 
climatice și de agromediu asumate de 
agricultori și gestionarii de terenuri, 
luând în considerare modificarea situației 
de referință.

Or. en
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Amendamentul 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
ar trebui, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile ar trebui să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care ar trebui
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre ar trebui să le ofere posibilitatea 
de a dobândi competențele și cunoștințele 
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necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale
sau cu alte constrângeri specifice.

necesare. Statele membre ar trebui să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 30 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri specifice 
și constrângeri naturale importante care 
sunt, în special, rezultatul aridității, 
umidității, calității solului și reliefului.

Or. fr

Amendamentul 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
ar trebui, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, ar
trebui să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
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agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice.

agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile ar trebui să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care ar trebui 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre ar trebui să le ofere posibilitatea 
de a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre ar trebui să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice, prin 
măsurile forestiere, prin plățile 
Natura 2000 și prin plățile destinate
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice, 
precum și prin plățile destinate zonelor 
acoperite de aplicabilitatea
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de floră
și faună sălbatică, a 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, a 
Directivei 2009/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
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23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei.

Or. es

Justificare

Ar trebui incluse toate măsurile care, conform anexei V la propunerea de regulament privind 
FEADR, sunt relevante pentru prioritățile comunitare de dezvoltare rurală. Aceasta ar 
presupune includerea măsurilor forestiere (articolele 22, 23, 24 și 35) și ajutorul de tip 
Natura 2000 și cel în temeiul Directivei-cadru privind apa, mai exact, cele incluse în Axa II 
actuală.

Amendamentul 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea
ar trebui, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, ar
trebui să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile ar trebui să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
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angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri 
specifice.

angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri sau de către alți 
gestionari de terenuri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care ar trebui 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre ar trebui să le ofere posibilitatea 
de a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre ar trebui să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice și prin sprijinirea
agriculturii ecologice și prin plățile 
destinate zonelor acoperite de sfera de
aplicare a Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de floră și faună sălbatică1, a 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice2 sau a 
Directivei 2009/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei3.

Or. es

Justificare

Ar trebui să se elaboreze dispoziții pentru zonele incluse în directiva privind păsările și 
pentru alte zone.
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Amendamentul 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea
ar trebui, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile ar trebui să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care ar trebui 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
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mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți
destinate zonelor care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice.

mod corect angajamentele luate, statele 
membre ar trebui să le ofere posibilitatea 
de a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre ar trebui să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice, prin 
măsurile forestiere, prin plățile 
Natura 2000 și în temeiul Directivei-cadru 
privind apa și prin plățile destinate zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice.

Or. es

Justificare

Ar trebui incluse toate măsurile care, conform anexei V la propunerea de regulament privind 
FEADR sunt relevante pentru prioritățile comunitare de dezvoltare rurală adresate 
îmbunătățirii ecosistemelor, gestionării resurselor naturale și care contribuie la trecerea la o 
economie cu emisii scăzute de carbon.

Amendamentul 165
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
ar trebui, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
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prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin
măsurile privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice.

prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile ar trebui să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care ar trebui 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre ar trebui să le ofere posibilitatea 
de a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre ar trebui să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și pot 
cheltui cel puțin 25 % din contribuția totală 
a FEADR la fiecare program de dezvoltare 
rurală pentru atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, precum și pentru gestionarea 
terenurilor, prin măsurile de agromediu și 
climatice, prin măsurile de sprijinire a 
agriculturii ecologice și prin măsurile
privind acordarea de plăți zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifice.

Or. bg
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Amendamentul 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Principiul de stabilire a unei 
obligații contractuale valabile pentru 
toate statele membre trebuie să se bazeze 
pe determinarea unui procent minim, care 
trebuie determinat după alocarea 
bugetului pentru dezvoltarea rurală. 
Capacitatea de absorbție a măsurilor de 
mediu trebuie raportată la tipurile de 
cheltuieli eligibile, pe baza experienței 
dobândite în implementarea măsurilor în 
perioada actuala de programare. 
Contribuția totală din FEADR pentru 
adaptarea la condițiile climatice trebuie 
menținută la 25 %, deoarece condițiile 
climatice nu pot constitui un scenariu 
realist în termeni de absorbție financiară 
și de nevoi de dezvoltare specifice în 
cadrul statelor membre. Pentru zonele 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale și agricultură ecologică trebuie 
susținută extinderea ariei acțiunilor 
legate de mediu luând în considerare și 
măsuri precum Natura 2000, Directiva-
cadru apă, prima împădurire, investiții 
non-productive, silvo-mediu sau 
instituirea de sisteme agroforestiere, dar 
și acțiunile de mediu prevăzute prin 
programul LEADER.

Or. ro

Amendamentul 167
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Plățile pentru trecerea la agricultura 
ecologică sau pentru menținerea acesteia 
trebuie să încurajeze fermierii să participe 
la scheme de acest tip, răspunzând astfel 
cererii crescânde a societății în ceea ce 
privește practicile agricole ecologice și 
standardele ridicate de bunăstare a 
animalelor. Pentru a mări sinergia la 
nivelul beneficiilor în materie de 
biodiversitate aduse de această măsură, 
contractele colective sau colaborarea între 
fermieri trebuie încurajate pentru a include 
zone adiacente mai vaste. Pentru evitarea 
revenirii în masă a fermierilor la 
agricultura tradițională, trebuie sprijinite 
atât măsurile de conversie, cât și cele de 
menținere. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare 
suportate și a pierderilor de venit generate 
de angajamente și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele 
și cerințele obligatorii relevante.

(30) Plățile pentru trecerea la agricultura 
ecologică sau pentru menținerea acesteia ar 
trebui să încurajeze fermierii să participe la 
scheme de acest tip, răspunzând astfel 
cererii crescânde a societății în ceea ce 
privește practicile agricole ecologice și 
standardele ridicate de bunăstare a 
animalelor. Pentru a mări sinergia la 
nivelul beneficiilor în materie de 
biodiversitate aduse de această măsură, 
contractele colective sau colaborarea între 
fermieri ar trebui încurajate pentru a 
include zone adiacente mai vaste.

Or. de

Amendamentul 168
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Plățile acordate fermierilor din zonele 
montane sau din alte zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie să contribuie, 
prin încurajarea utilizării neîntrerupte a 
terenurilor agricole, la conservarea 
spațiului rural, precum și la menținerea și 
promovarea unor sisteme agricole durabile. 
Pentru a se garanta eficiența acestui sprijin, 
plățile trebuie să îi despăgubească pe 

(32) Plățile acordate fermierilor din zonele 
montane, din regiunile ultraperiferice sau 
din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice ar trebui să 
contribuie, prin încurajarea utilizării 
neîntrerupte a terenurilor agricole, la 
conservarea spațiului rural, precum și la 
menținerea și promovarea unor sisteme 
agricole durabile. Pentru a se garanta 
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fermieri pentru pierderile de venit și pentru 
costurile suplimentare legate de 
dezavantajele din zona în cauză.

eficiența acestui sprijin, plățile ar trebui să 
îi despăgubească pe fermieri pentru 
pierderile de venit și pentru costurile 
suplimentare legate de dezavantajele din 
zona în cauză.

Or. pt

Amendamentul 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, aceste criterii trebuie să fie de 
natură bio-fizică și să se bazeze pe dovezi 
științifice solide. Trebuie adoptate măsuri 
tranzitorii pentru a se facilita eliminarea 
progresivă a plăților în zonele care nu vor 
mai fi considerate zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale, ca urmare a 
aplicării criteriilor respective.

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice ar trebui definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, aceste criterii ar trebui să se 
bazeze pe dovezi științifice solide, care iau 
în considerare circumstanțele specifice și 
obiectivele de dezvoltare ale regiunilor,
care se diferențiază suficient în funcție de 
măsura dezavantajelor constante, 
naturale și de natura producției, respectiv 
de structura economică a exploatațiilor. 
Comisia trebuie să elaboreze, pe baza 
rezoluției Parlamentului European din 
5 mai 2010 (2009/2156(INI)), până la 
31 decembrie 2015, o nouă propunere 
pentru criterii.

Or. de

Justificare

Rezultatul raportului Comisiei privind o mai bună orientare a sprijinului pentru ferme situate 
în zone cu dezavantaje cauzate în mod natural nu este satisfăcător. Comisia ar trebui să 
lucreze la o nouă propunere legislativă, luând în considerare faptul că fermele cu forme 
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diferite de producție, în domenii diferite, se confruntă cu costuri și cheltuieli diferite. Până 
atunci, statele membre ar trebui să urmeze sistemele ca înainte.

Amendamentul 170
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, aceste criterii trebuie să fie de 
natură bio-fizică și să se bazeze pe dovezi 
științifice solide. Trebuie adoptate măsuri 
tranzitorii pentru a se facilita eliminarea 
progresivă a plăților în zonele care nu vor 
mai fi considerate zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale, ca urmare a 
aplicării criteriilor respective.

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice ar trebui definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, aceste criterii ar trebui să fie de 
natură biofizică și să se bazeze pe dovezi 
științifice solide. Până 
la 31 decembrie 2015, Comisia ar trebui
să prezinte o propunere legislativă privind 
criteriile biofizice obligatorii și valorile-
limită corespunzătoare ce urmează a fi 
aplicate pentru viitoarea delimitare, 
precum și măsurile tranzitorii și de 
ajustare corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 171
Diane Dodds

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 
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constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, aceste criterii trebuie să fie de 
natură bio-fizică și să se bazeze pe dovezi 
științifice solide. Trebuie adoptate măsuri 
tranzitorii pentru a se facilita eliminarea 
progresivă a plăților în zonele care nu vor 
mai fi considerate zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale, ca urmare a 
aplicării criteriilor respective.

constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice ar trebui definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, aceste criterii ar trebui să fie de 
natură biofizică și să se bazeze pe dovezi 
științifice solide. Până 
la 31 decembrie 2015, Comisia ar trebui
să prezinte o propunere legislativă privind 
criteriile biofizice obligatorii și valorile-
limită corespunzătoare ce urmează a fi 
aplicate pentru viitoarea delimitare, 
precum și măsurile tranzitorii și de 
ajustare corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, aceste criterii trebuie să fie de 
natură bio-fizică și să se bazeze pe dovezi 
științifice solide. Trebuie adoptate măsuri 
tranzitorii pentru a se facilita eliminarea 
progresivă a plăților în zonele care nu vor 
mai fi considerate zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale, ca urmare a 
aplicării criteriilor respective.

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice ar trebui definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice, 
aceste criterii ar trebui să fie de natură
economică și biofizică.

Or. pt
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Amendamentul 173
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, aceste criterii trebuie să fie de 
natură bio-fizică și să se bazeze pe dovezi 
științifice solide. Trebuie adoptate măsuri 
tranzitorii pentru a se facilita eliminarea 
progresivă a plăților în zonele care nu vor 
mai fi considerate zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale, ca urmare a 
aplicării criteriilor respective.

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane, regiunile ultraperiferice și 
zonele care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice 
ar trebui definite în conformitate cu criterii 
obiective. În cazul zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale, aceste 
criterii ar trebui să fie de natură biofizică și 
să se bazeze pe dovezi științifice solide. Ar 
trebui adoptate măsuri tranzitorii pentru a 
se facilita eliminarea progresivă a plăților 
în zonele care nu vor mai fi considerate 
zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale, ca urmare a aplicării criteriilor 
respective.

Or. pt

Amendamentul 174
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Trebuie să se acorde în continuare 
plăți deținătorilor de păduri care furnizează 
servicii de conservare a pădurilor care sunt 
ecologice sau benefice pentru climă prin 
asumarea de angajamente vizând 
ameliorarea biodiversității, conservarea 
ecosistemelor forestiere de înaltă valoare, 
îmbunătățirea potențialului lor de atenuare 
a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea și consolidarea caracterului 

(35) Ar trebui să se acorde în continuare 
plăți deținătorilor de păduri care furnizează 
servicii de conservare a pădurilor care sunt 
ecologice sau benefice pentru climă prin 
asumarea de angajamente vizând 
conservarea și ameliorarea biodiversității, 
conservarea ecosistemelor forestiere de 
înaltă valoare, îmbunătățirea potențialului 
lor de atenuare a schimbărilor climatice și 
de adaptare la acestea și consolidarea 
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protector al pădurilor în ceea ce privește
eroziunea solului, conservarea resurselor 
de apă și pericolele naturale. În acest 
context, trebuie să se acorde o atenție 
specială conservării și promovării 
resurselor genetice forestiere. Se acordă 
plăți pentru angajamentele de silvomediu 
care depășesc standardele obligatorii 
relevante prevăzute de legislația națională. 
Pentru a se garanta utilizarea eficientă și 
eficace a resurselor bugetare ale FEADR, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
tipurile de operațiuni eligibile pentru 
sprijin în temeiul acestei măsuri.

caracterului protector al pădurilor în ceea 
ce privește conservarea pădurilor, 
eroziunea solului, conservarea resurselor 
de apă și pericolele naturale. În acest 
context, ar trebui să se acorde o atenție 
specială conservării și promovării 
resurselor genetice forestiere. Se acordă 
plăți pentru costurile suplimentare 
suportate și pierderile de venit generate de 
angajamentele de silvomediu care depășesc 
standardele obligatorii relevante prevăzute 
de legislația națională. Pentru a se garanta 
utilizarea eficientă și eficace a resurselor 
bugetare ale FEADR, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește tipurile de operațiuni 
eligibile pentru sprijin în temeiul acestei 
măsuri.

Or. bg

Amendamentul 175
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În perioada de programare 2007-
2013, a fost sprijinit în mod explicit 
numai un singur tip de cooperare în 
cadrul politicii de dezvoltare rurală:
cooperarea în vederea dezvoltării de noi 
produse, procedee și tehnologii în 
sectoarele agroalimentar și forestier.
Sprijinul pentru acest tip de cooperare 
rămâne necesar, dar trebuie adaptat 
pentru a satisface mai bine cerințele 
economiei bazate pe cunoaștere. În acest 
context, trebuie prevăzută posibilitatea ca 
proiectele realizate de un singur operator 
să fie finanțate în temeiul acestei măsuri, 
cu condiția ca rezultatele obținute să fie 

(36) Viitorul agriculturii și al dezvoltării 
durabile a zonelor rurale depinde într-o 
mare măsură de abilitatea fermierilor (în 
special micii și tinerii fermieri), a IMM-
urilor și a rețelelor de dezvoltare rurală de 
a coopera și de a lucra împreună în 
cadrul unor proiecte și investiții comune, 
de a realiza bunuri comune de care 
beneficiază toți actorii: în contrast cu 
logica distructivă de „uniformizare la un 
nivel inferior” a „competitivității”. Este 
evident că sprijinirea unei game largi de 
tipuri de cooperare, implicând o gamă 
variată de beneficiari, poate contribui la 
atingerea obiectivelor politicii de 
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diseminate, atingându-se astfel obiectivul 
de difuzare a noilor practici, procese sau 
produse. În plus a devenit evident că 
sprijinirea unei game mult mai largi de 
tipuri de cooperare, implicând o gamă mai 
variată de beneficiari, de la operatori mici 
la unii mai mari, poate contribui la 
atingerea obiectivelor politicii de 
dezvoltare rurală, prin faptul că îi ajută pe
operatorii din zonele rurale să depășească 
dezavantajele de natură economică, 
ecologică și de altă natură ale fragmentării. 
Prin urmare, această măsură trebuie 
extinsă. Sprijinul acordat micilor operatori 
în scopul organizării de procese de lucru 
comune și al partajării facilităților și 
resurselor trebuie să îi ajute pe aceștia să 
devină viabili din punct de vedere 
economic, în pofida dimensiunilor lor 
reduse. Sprijinul acordat pentru cooperarea 
orizontală și verticală între actorii din 
lanțul de aprovizionare, precum și pentru 
promovarea de activități la nivel local 
trebuie să catalizeze dezvoltarea rațională 
din punct de vedere economic a lanțurilor 
scurte de aprovizionare, a piețelor locale și 
a lanțurilor alimentare locale. Sprijinul 
acordat pentru abordarea colectivă a 
proiectelor din domeniul protecției 
mediului și a practicilor ecologice trebuie
să contribuie la realizarea de beneficii 
ecologice și climatice mai mari și mai 
coerente decât cele care ar putea fi obținute 
de operatori individuali acționând pe cont 
propriu (de exemplu, prin practici utilizate 
pe suprafețe de teren mai vaste și 
nefragmentate). În aceste domenii variate 
sprijinul trebuie să se acorde sub forme 
diverse. Grupurile și rețelele sunt deosebit 
de importante pentru partajarea expertizei 
și pentru dezvoltarea de expertize, servicii 
și produse noi și specializate. Proiectele-
pilot reprezintă importante instrumente 
pentru testarea aplicabilității comerciale, în 
diferite contexte, a tehnologiilor, tehnicilor 
și practicilor, precum și pentru adaptarea 
acestora acolo unde este necesar. Grupurile 
operaționale reprezintă un element-pivot al 

dezvoltare rurală, prin faptul că îi ajută pe 
operatorii din zonele rurale să depășească 
dezavantajele de natură economică, 
ecologică și de altă natură ale fragmentării. 
Sprijinul acordat micilor operatori în 
scopul organizării de procese de lucru 
comune și al partajării facilităților și 
resurselor ar trebui să îi ajute pe aceștia să 
aibă succes și să fie durabili din punct de 
vedere economic, ecologic și social în 
pofida dimensiunilor lor reduse. Sprijinul 
acordat pentru cooperarea orizontală și 
verticală între actorii din lanțul de 
aprovizionare, precum și pentru 
promovarea de activități la nivel local ar 
trebui să catalizeze dezvoltarea rațională 
din punct de vedere economic a lanțurilor 
scurte de aprovizionare, a piețelor locale și 
a lanțurilor alimentare locale. Sprijinul 
acordat pentru abordarea colectivă a 
proiectelor din domeniul protecției 
mediului și a practicilor ecologice ar trebui
să contribuie la realizarea de beneficii 
ecologice și climatice mai mari și mai 
coerente decât cele care ar putea fi obținute 
de operatori individuali acționând pe cont 
propriu (de exemplu, prin practici utilizate 
pe suprafețe de teren mai vaste și 
nefragmentate). Prin urmare, această 
măsură ar trebui extinsă și promovată, 
printr-o rată de cofinanțare de 80 %. În 
aceste domenii variate sprijinul ar trebui să 
se acorde sub forme diverse. Grupurile și 
rețelele sunt deosebit de importante pentru 
partajarea expertizei și pentru dezvoltarea 
de expertize, servicii și produse noi și 
specializate. Proiectele-pilot reprezintă 
importante instrumente pentru testarea 
aplicabilității comerciale, în diferite 
contexte, a tehnologiilor, tehnicilor și 
practicilor, precum și pentru adaptarea 
acestora acolo unde este necesar. Grupurile 
operaționale reprezintă un element-pivot al 
parteneriatului european pentru inovare 
(denumit în continuare „PEI”) privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii. 
Un alt instrument important îl constituie 
strategiile de dezvoltare locală, care 
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parteneriatului european pentru inovare 
(denumit în continuare „PEI”) privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii. 
Un alt instrument important îl constituie 
strategiile de dezvoltare locală, care 
funcționează în afara cadrului de 
dezvoltare locală al axei LEADER – între 
actori publici și privați din zone urbane și 
rurale. Spre deosebire de abordarea 
LEADER, aceste parteneriate și strategii ar 
putea fi limitate la un singur sector și/sau la 
obiective de dezvoltare relativ specifice, 
inclusiv cele menționate mai sus. 
Organizațiile interprofesionale trebuie, de 
asemenea, să fie eligibile pentru sprijin în 
cadrul acestei măsuri. Acest sprijin trebuie
limitat la o perioadă de 7 ani, excepție 
făcându-se în cazul acțiunilor colective în 
domeniul mediului și al climei, în situații 
justificate corespunzător.

funcționează în afara cadrului de 
dezvoltare locală al axei LEADER – între 
actori publici și privați din zone urbane și 
rurale. Spre deosebire de abordarea 
LEADER, aceste parteneriate și strategii ar 
putea fi limitate la un singur sector și/sau la 
obiective de dezvoltare relativ specifice, 
inclusiv cele menționate mai sus. 
Organizațiile interprofesionale ar trebui, de 
asemenea, să fie eligibile pentru sprijin în 
cadrul acestei măsuri. Acest sprijin ar 
trebui limitat la o perioadă de 7 ani, 
excepție făcându-se în cazul acțiunilor 
colective în domeniul mediului și al climei, 
în situații justificate corespunzător.

Or. en

Amendamentul 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În prezent, fermierii sunt expuși la 
riscuri economice și de mediu tot mai 
mari, ca urmare a schimbărilor climatice 
și a volatilității ridicate a prețurilor. În 
acest context, gestionarea eficientă a 
riscurilor dobândește o importanță tot mai 
mare pentru fermieri. Din acest motiv, 
trebuie instituită o măsură de gestionare a 
riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă 
față celor mai comune riscuri cu care se 
confruntă. Prin urmare, această măsură 
trebuie să contribuie la acoperirea 
primelor plătite de fermieri pentru 
asigurarea culturilor, a animalelor și a 
plantelor, precum și la acoperirea creării 

eliminat
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de fonduri mutuale și a compensațiilor 
plătite de aceste fonduri fermierilor 
pentru pierderile suferite ca urmare a 
izbucnirii unor boli ale animalelor sau 
plantelor sau în urma unor incidente de 
mediu. De asemenea, măsura respectivă 
trebuie să includă un instrument de 
stabilizare a veniturilor sub forma unui 
fond mutual pentru sprijinirea fermierilor 
care se confruntă cu scăderi dramatice 
ale veniturilor. Pentru a se asigura 
egalitatea de tratament între fermierii din 
întreaga Uniune, evitarea denaturării 
concurenței și respectarea obligațiilor 
internaționale ale Uniunii, trebuie 
prevăzute condiții specifice pentru 
acordarea sprijinului în cadrul acestor 
măsuri. Pentru a se garanta utilizarea 
eficientă și eficace a resurselor bugetare 
ale FEADR, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea duratei minime 
și maxime a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale.

Or. en

Amendamentul 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În prezent, fermierii sunt expuși la 
riscuri economice și de mediu tot mai 
mari, ca urmare a schimbărilor climatice 
și a volatilității ridicate a prețurilor. În 
acest context, gestionarea eficientă a 
riscurilor dobândește o importanță tot mai 
mare pentru fermieri. Din acest motiv, 
trebuie instituită o măsură de gestionare a 
riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă 
față celor mai comune riscuri cu care se 

eliminat
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confruntă. Prin urmare, această măsură 
trebuie să contribuie la acoperirea 
primelor plătite de fermieri pentru 
asigurarea culturilor, a animalelor și a 
plantelor, precum și la acoperirea creării 
de fonduri mutuale și a compensațiilor 
plătite de aceste fonduri fermierilor 
pentru pierderile suferite ca urmare a 
izbucnirii unor boli ale animalelor sau 
plantelor sau în urma unor incidente de 
mediu. De asemenea, măsura respectivă 
trebuie să includă un instrument de 
stabilizare a veniturilor sub forma unui 
fond mutual pentru sprijinirea fermierilor 
care se confruntă cu scăderi dramatice 
ale veniturilor. Pentru a se asigura 
egalitatea de tratament între fermierii din 
întreaga Uniune, evitarea denaturării 
concurenței și respectarea obligațiilor 
internaționale ale Uniunii, trebuie 
prevăzute condiții specifice pentru 
acordarea sprijinului în cadrul acestor 
măsuri. Pentru a se garanta utilizarea 
eficientă și eficace a resurselor bugetare 
ale FEADR, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea duratei minime 
și maxime a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale.

Or. pt

Amendamentul 178
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În prezent, fermierii sunt expuși la 
riscuri economice și de mediu tot mai 
mari, ca urmare a schimbărilor climatice 
și a volatilității ridicate a prețurilor. În 
acest context, gestionarea eficientă a 

eliminat
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riscurilor dobândește o importanță tot mai 
mare pentru fermieri. Din acest motiv, 
trebuie instituită o măsură de gestionare a 
riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă 
față celor mai comune riscuri cu care se 
confruntă. Prin urmare, această măsură 
trebuie să contribuie la acoperirea 
primelor plătite de fermieri pentru 
asigurarea culturilor, a animalelor și a 
plantelor, precum și la acoperirea creării 
de fonduri mutuale și a compensațiilor 
plătite de aceste fonduri fermierilor 
pentru pierderile suferite ca urmare a 
izbucnirii unor boli ale animalelor sau 
plantelor sau în urma unor incidente de 
mediu. De asemenea, măsura respectivă 
trebuie să includă un instrument de 
stabilizare a veniturilor sub forma unui 
fond mutual pentru sprijinirea fermierilor 
care se confruntă cu scăderi dramatice 
ale veniturilor. Pentru a se asigura 
egalitatea de tratament între fermierii din 
întreaga Uniune, evitarea denaturării 
concurenței și respectarea obligațiilor 
internaționale ale Uniunii, trebuie 
prevăzute condiții specifice pentru 
acordarea sprijinului în cadrul acestor 
măsuri. Pentru a se garanta utilizarea 
eficientă și eficace a resurselor bugetare 
ale FEADR, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea duratei minime 
și maxime a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale.

Or. it

Amendamentul 179
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În prezent, fermierii sunt expuși la 
riscuri economice și de mediu tot mai 
mari, ca urmare a schimbărilor climatice 
și a volatilității ridicate a prețurilor. În 
acest context, gestionarea eficientă a 
riscurilor dobândește o importanță tot mai 
mare pentru fermieri. Din acest motiv, 
trebuie instituită o măsură de gestionare a 
riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă 
față celor mai comune riscuri cu care se 
confruntă. Prin urmare, această măsură 
trebuie să contribuie la acoperirea 
primelor plătite de fermieri pentru 
asigurarea culturilor, a animalelor și a 
plantelor, precum și la acoperirea creării 
de fonduri mutuale și a compensațiilor 
plătite de aceste fonduri fermierilor 
pentru pierderile suferite ca urmare a 
izbucnirii unor boli ale animalelor sau 
plantelor sau în urma unor incidente de 
mediu. De asemenea, măsura respectivă
trebuie să includă un instrument de 
stabilizare a veniturilor sub forma unui 
fond mutual pentru sprijinirea fermierilor 
care se confruntă cu scăderi dramatice 
ale veniturilor. Pentru a se asigura 
egalitatea de tratament între fermierii din 
întreaga Uniune, evitarea denaturării 
concurenței și respectarea obligațiilor 
internaționale ale Uniunii, trebuie 
prevăzute condiții specifice pentru 
acordarea sprijinului în cadrul acestor 
măsuri. Pentru a se garanta utilizarea 
eficientă și eficace a resurselor bugetare 
ale FEADR, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea duratei minime 
și maxime a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale.

(37) Statele membre ar trebui să poată 
sprijini costurile de înființare și de 
funcționare ale fondurilor mutuale cu 
scopul de a proteja fermierii împotriva 
impactului bolilor animalelor și plantelor
și împotriva incidentelor de mediu. Cu 
toate acestea, banii publici nu ar trebui
utilizați în nici un caz pentru a 
subvenționa plățile compensatorii 
acordate fermierilor: banii publici sunt 
mai bine utilizați prin investiții în măsuri 
de prevenire, în primul rând, a producerii 
unor dezastre. În plus, compensațiile vor 
fi acordate doar fermierilor care au luat 
precauțiile necesare împotriva bolilor 
animalelor sau plantelor, de protecție a 
mediului și împotriva evenimentelor 
legate de schimbările climatice. Toate 
celelalte instrumente referitoare la 
gestionarea riscului sunt abordate în 
cadrul Regulamentului unic OCP. 

Or. en
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Amendamentul 180
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În prezent, fermierii sunt expuși la 
riscuri economice și de mediu tot mai mari, 
ca urmare a schimbărilor climatice și a 
volatilității ridicate a prețurilor. În acest 
context, gestionarea eficientă a riscurilor 
dobândește o importanță tot mai mare 
pentru fermieri. Din acest motiv, trebuie 
instituită o măsură de gestionare a 
riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă 
față celor mai comune riscuri cu care se 
confruntă. Prin urmare, această măsură 
trebuie să contribuie la acoperirea primelor 
plătite de fermieri pentru asigurarea 
culturilor, a animalelor și a plantelor, 
precum și la acoperirea creării de fonduri 
mutuale și a compensațiilor plătite de 
aceste fonduri fermierilor pentru pierderile 
suferite ca urmare a izbucnirii unor boli ale 
animalelor sau plantelor sau în urma unor 
incidente de mediu. De asemenea, măsura 
respectivă trebuie să includă un instrument 
de stabilizare a veniturilor sub forma unui 
fond mutual pentru sprijinirea fermierilor 
care se confruntă cu scăderi dramatice ale 
veniturilor. Pentru a se asigura egalitatea 
de tratament între fermierii din întreaga 
Uniune, evitarea denaturării concurenței și 
respectarea obligațiilor internaționale ale 
Uniunii, trebuie prevăzute condiții 
specifice pentru acordarea sprijinului în 
cadrul acestor măsuri. Pentru a se garanta 
utilizarea eficientă și eficace a resurselor 
bugetare ale FEADR, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea duratei minime și 
maxime a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale.

(37) În prezent, fermierii sunt expuși la 
riscuri economice și de mediu tot mai mari, 
ca urmare a schimbărilor climatice și a 
volatilității ridicate a prețurilor. În acest 
context, gestionarea eficientă a riscurilor 
dobândește o importanță tot mai mare 
pentru fermieri. Din acest motiv, trebuie 
instituită o măsură de gestionare a 
riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă 
față celor mai comune riscuri cu care se 
confruntă. Prin urmare, această măsură 
trebuie să contribuie la acoperirea primelor 
plătite de fermieri pentru asigurarea 
culturilor, a animalelor și a plantelor, 
precum și la acoperirea creării de fonduri 
mutuale și a compensațiilor plătite de 
aceste fonduri fermierilor pentru pierderile 
suferite ca urmare a izbucnirii unor boli ale 
animalelor sau plantelor, a unor fenomene 
meteorologice nefavorabile sau în urma 
unor incidente de mediu. De asemenea, 
măsura respectivă ar trebui să includă un 
instrument de stabilizare a veniturilor sub 
forma unui fond mutual sau a unui ajutor 
pentru acoperirea costurilor polițelor de 
asigurare contractate de fondul mutual
pentru sprijinirea fermierilor care se 
confruntă cu scăderi dramatice ale 
veniturilor. Pentru a se asigura egalitatea 
de tratament între fermierii din întreaga 
Uniune, evitarea denaturării concurenței și 
respectarea obligațiilor internaționale ale 
Uniunii, trebuie prevăzute condiții 
specifice pentru acordarea sprijinului în 
cadrul acestor măsuri. Pentru a se garanta 
utilizarea eficientă și eficace a resurselor 
bugetare ale FEADR, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea duratei minime și 
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maxime a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale.

Or. it

Amendamentul 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În prezent, fermierii sunt expuși la 
riscuri economice și de mediu tot mai mari, 
ca urmare a schimbărilor climatice și a 
volatilității ridicate a prețurilor. În acest 
context, gestionarea eficientă a riscurilor 
dobândește o importanță tot mai mare 
pentru fermieri. Din acest motiv, trebuie 
instituită o măsură de gestionare a 
riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă 
față celor mai comune riscuri cu care se 
confruntă. Prin urmare, această măsură 
trebuie să contribuie la acoperirea primelor 
plătite de fermieri pentru asigurarea 
culturilor, a animalelor și a plantelor, 
precum și la acoperirea creării de fonduri 
mutuale și a compensațiilor plătite de 
aceste fonduri fermierilor pentru pierderile 
suferite ca urmare a izbucnirii unor boli ale 
animalelor sau plantelor sau în urma unor 
incidente de mediu. De asemenea, măsura 
respectivă trebuie să includă un instrument 
de stabilizare a veniturilor sub forma unui 
fond mutual pentru sprijinirea fermierilor 
care se confruntă cu scăderi dramatice ale 
veniturilor. Pentru a se asigura egalitatea 
de tratament între fermierii din întreaga 
Uniune, evitarea denaturării concurenței și 
respectarea obligațiilor internaționale ale 
Uniunii, trebuie prevăzute condiții 
specifice pentru acordarea sprijinului în 
cadrul acestor măsuri. Pentru a se garanta 

(37) În prezent, fermierii sunt expuși la 
riscuri economice și de mediu tot mai mari, 
ca urmare a schimbărilor climatice și a 
volatilității ridicate a prețurilor. În acest 
context, gestionarea eficientă a riscurilor 
dobândește o importanță tot mai mare 
pentru fermieri. Din acest motiv, trebuie 
instituită o măsură de gestionare a 
riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă 
față celor mai comune riscuri cu care se 
confruntă. Prin urmare, această măsură 
trebuie să contribuie la acoperirea primelor 
plătite de fermieri pentru asigurarea 
culturilor, a animalelor și a plantelor, 
precum și la acoperirea creării de fonduri 
mutuale și a compensațiilor plătite de 
aceste fonduri fermierilor pentru pierderile 
suferite ca urmare a izbucnirii unor boli ale 
animalelor sau plantelor, a unor fenomene 
meteorologice nefavorabile sau în urma 
unor incidente de mediu. De asemenea, 
măsura respectivă ar trebui să includă un 
instrument de stabilizare a veniturilor sub 
forma unui fond mutual pentru sprijinirea 
fermierilor care se confruntă cu scăderi 
dramatice ale veniturilor. Pentru a se 
asigura egalitatea de tratament între 
fermierii din întreaga Uniune, evitarea 
denaturării concurenței și respectarea 
obligațiilor internaționale ale Uniunii, 
trebuie prevăzute condiții specifice pentru 
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utilizarea eficientă și eficace a resurselor 
bugetare ale FEADR, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea duratei minime și 
maxime a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale.

acordarea sprijinului în cadrul acestor 
măsuri. Pentru a se garanta utilizarea 
eficientă și eficace a resurselor bugetare ale 
FEADR, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în
ceea ce privește definirea duratei minime și 
maxime a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale.

Or. it

Amendamentul 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În prezent, fermierii sunt expuși la 
riscuri economice și de mediu tot mai mari, 
ca urmare a schimbărilor climatice și a 
volatilității ridicate a prețurilor. În acest 
context, gestionarea eficientă a riscurilor 
dobândește o importanță tot mai mare 
pentru fermieri. Din acest motiv, trebuie
instituită o măsură de gestionare a 
riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă 
față celor mai comune riscuri cu care se 
confruntă. Prin urmare, această măsură 
trebuie să contribuie la acoperirea primelor 
plătite de fermieri pentru asigurarea 
culturilor, a animalelor și a plantelor, 
precum și la acoperirea creării de fonduri 
mutuale și a compensațiilor plătite de 
aceste fonduri fermierilor pentru pierderile 
suferite ca urmare a izbucnirii unor boli ale 
animalelor sau plantelor sau în urma unor 
incidente de mediu. De asemenea, măsura 
respectivă trebuie să includă un instrument 
de stabilizare a veniturilor sub forma unui 
fond mutual pentru sprijinirea fermierilor 
care se confruntă cu scăderi dramatice ale 
veniturilor. Pentru a se asigura egalitatea 
de tratament între fermierii din întreaga 

(37) În prezent, fermierii sunt expuși la 
riscuri economice și de mediu tot mai mari, 
ca urmare a schimbărilor climatice și a 
volatilității ridicate a prețurilor. În acest 
context, gestionarea eficientă a riscurilor 
dobândește o importanță tot mai mare 
pentru fermieri. Din acest motiv, ar trebui
instituită o măsură de gestionare a 
riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă 
față celor mai comune riscuri cu care se 
confruntă. Prin urmare, această măsură ar 
trebui să contribuie la acoperirea primelor 
plătite de fermieri sau de grupurile de 
fermieri pentru asigurarea culturilor, a 
animalelor și a plantelor, precum și la 
acoperirea creării de fonduri mutuale și a 
compensațiilor plătite de aceste fonduri 
fermierilor pentru pierderile suferite ca 
urmare a izbucnirii unor boli ale animalelor 
sau plantelor sau în urma unor incidente de 
mediu sau a unor fenomene 
meteorologice nefavorabile. De asemenea, 
măsura respectivă ar trebui să includă un 
instrument de stabilizare a veniturilor sub 
forma unui fond mutual sau a unui 
contract de asigurare pentru sprijinirea 
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Uniune, evitarea denaturării concurenței și 
respectarea obligațiilor internaționale ale 
Uniunii, trebuie prevăzute condiții 
specifice pentru acordarea sprijinului în 
cadrul acestor măsuri. Pentru a se garanta 
utilizarea eficientă și eficace a resurselor 
bugetare ale FEADR, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea duratei minime și 
maxime a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale.

fermierilor care se confruntă cu scăderi 
dramatice ale veniturilor. Pentru a se 
asigura egalitatea de tratament între 
fermierii din întreaga Uniune, evitarea 
denaturării concurenței și respectarea 
obligațiilor internaționale ale Uniunii, ar 
trebui prevăzute condiții specifice pentru 
acordarea sprijinului în cadrul acestor 
măsuri. Pentru a se garanta utilizarea 
eficientă și eficace a resurselor bugetare ale 
FEADR, ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea duratei minime și 
maxime a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale.

Or. en

Amendamentul 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Problema principală care poate 
afecta resursele naturale regenerabile din 
sectorul rural în mediul mediteraneean o 
constituie riscul de incendii forestiere. De 
aceea, se consideră că o dezvoltare 
adecvată a acestor zone ar trebui să 
includă măsuri de supraveghere și 
prevenție, inclusiv eforturi de educare și 
sensibilizare a populației, atât din zonele 
rurale, cât și din zonele pe care le 
vizitează acestea din diverse motive.

Or. es

Amendamentul 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins
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Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Timp de mai mulți ani, abordarea 
LEADER privind dezvoltarea locală s-a 
dovedit a fi utilă pentru promovarea 
dezvoltării zonelor rurale, ținând seama de 
toate necesitățile multisectoriale legate de 
dezvoltarea rurală endogenă prin 
intermediul abordării sale ascendente. În 
consecință, axa LEADER trebuie
menținută și în viitor, iar aplicarea sa 
trebuie să rămână obligatorie pentru toate 
programele de dezvoltare rurală.

(38) Timp de mai mulți ani, abordarea 
LEADER privind dezvoltarea locală s-a 
dovedit a fi utilă pentru promovarea 
dezvoltării zonelor rurale, ținând seama de 
toate necesitățile multisectoriale legate de 
dezvoltarea rurală endogenă prin 
intermediul abordării sale ascendente. În 
consecință, axa LEADER ar trebui
menținută și în viitor, iar aplicarea sa 
trebuie să rămână obligatorie pentru toate 
programele de dezvoltare rurală. Valoarea 
adăugată a abordării LEADER nu se 
limitează la proiectele întreprinse și la 
realizările fizice, abordarea ascendentă a 
unui grup independent de acțiune locală 
poate oferi, de asemenea, o valoare 
adăugată semnificativă cum ar fi 
„consolidarea capacităților” și 
„împuternicirea comunității locale”, care 
nu este atinsă dacă procesul decizional 
este dominat de autoritățile locale.1

__________________
1 Astfel cum este identificat în Raportul 
special nr. 5/2010 al Curții de Conturi 
Europene intitulat „Implementarea 
abordării LEADER pentru dezvoltarea 
rurală”

Or. en

Amendamentul 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Sprijinul acordat din FEADR pentru 
dezvoltarea locală din cadrul axei 

(40) Sprijinul acordat din FEADR pentru 
dezvoltarea locală din cadrul axei 
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LEADER trebuie să acopere toate 
aspectele pregătirii și ale implementării 
strategiilor de dezvoltare locală, 
funcționarea grupurilor de acțiune locală, 
precum și cooperarea între teritorii și 
grupuri care aplică o abordare ascendentă, 
gestionată de comunitate, în materie de 
dezvoltare locală. Pentru a permite 
partenerilor din zonele rurale care nu aplică 
încă axa LEADER să testeze și să 
elaboreze proiectul unei strategii de 
dezvoltare locală și operațiunile din cadrul 
acesteia, trebuie finanțat, de asemenea, „un 
kit de inițiere LEADER”. Pentru a se 
garanta utilizarea eficientă și eficace a 
resurselor bugetare ale FEADR, trebuie să 
se delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat privind definirea detaliată, în cazul 
grupurilor de acțiune locală, a costurilor de 
animare eligibile.

LEADER ar trebui să acopere toate 
aspectele pregătirii și ale implementării 
strategiilor de dezvoltare locală, 
funcționarea grupurilor de acțiune locală în 
cadrul cărora procesul decizional este 
gestionat de comunitate și în parteneriat 
cu alți actori relevanți, precum și 
cooperarea între teritorii și grupuri care 
aplică o abordare ascendentă, gestionată de 
comunitate, în materie de dezvoltare locală. 
Pentru a permite partenerilor din zonele 
rurale care nu aplică încă axa LEADER să 
testeze și să elaboreze proiectul unei 
strategii de dezvoltare locală și operațiunile 
din cadrul acesteia, ar trebui finanțat, de 
asemenea, „un kit de inițiere LEADER”. 
Pentru a se garanta utilizarea eficientă și 
eficace a resurselor bugetare ale FEADR și 
implementarea abordării LEADER, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat privind definirea 
detaliată, în cazul grupurilor de acțiune 
locală, a costurilor de animare eligibile și 
în scopul adoptării de norme care să 
garanteze implementarea deplină a 
abordării gestionate de comunitate de 
către statele membre.

Or. en

Amendamentul 186
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Investițiile sunt comune multora dintre 
măsurile de dezvoltare rurală prevăzute în 
prezentul regulament și pot viza operațiuni 
de natură foarte diversă. Pentru a se asigura 
claritatea implementării acestor operațiuni, 
trebuie prevăzute anumite norme comune 
pentru toate investițiile. Aceste norme 

(41) Investițiile sunt comune multora dintre 
măsurile de dezvoltare rurală prevăzute în 
prezentul regulament și pot viza operațiuni 
de natură foarte diversă. Pentru a se asigura 
claritatea implementării acestor operațiuni, 
ar trebui prevăzute anumite norme comune 
pentru toate investițiile. Aceste norme 
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comune trebuie să definească tipurile de 
cheltuieli care pot fi considerate cheltuieli 
de investiții și să garanteze că se acordă 
sprijin numai pentru investițiile care 
creează o valoare nouă în agricultură. 
Pentru a se ține seama de particularitățile 
legate de anumite tipuri de investiții, 
precum achiziționarea de echipamente la 
mâna a doua și simplele investiții de 
înlocuire, și totodată pentru a se garanta 
utilizarea eficientă a fondurilor FEADR, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
stabilirea condițiilor în care anumite tipuri 
de investiții pot fi considerate cheltuieli 
eligibile. Pentru a facilita realizarea 
proiectelor de investiții, trebuie ca statele 
membre să poată plăti avansuri. Pentru a se 
asigura eficiența, echitatea și efectul 
durabil al ajutorului acordat din FEADR, 
trebuie prevăzute norme care să garanteze 
că investițiile aferente operațiunilor sunt 
durabile și că sprijinul acordat din FEADR 
nu este utilizat în scopul denaturării 
concurenței.

comune ar trebui să definească tipurile de 
cheltuieli care pot fi considerate cheltuieli 
de investiții și să garanteze că se acordă 
sprijin numai pentru investițiile care 
creează o valoare nouă în agricultură. În 
cazul irigațiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile investițiile noi, inclusiv 
cele de modernizare a sistemelor existente 
în vederea îmbunătățirii eficienței 
utilizării apei, în măsura în care aceste 
investiții garantează neepuizarea resursei, 
nedegradarea mediilor acvatice și 
respectarea stării ecologice foarte bune a 
corpurilor de apă. Pentru a se ține seama 
de particularitățile legate de anumite tipuri 
de investiții, precum achiziționarea de 
echipamente la mâna a doua și simplele 
investiții de înlocuire, și totodată pentru a 
se garanta utilizarea eficientă a fondurilor 
FEADR, ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește stabilirea condițiilor în 
care anumite tipuri de investiții pot fi 
considerate cheltuieli eligibile. Pentru a 
facilita realizarea proiectelor de investiții, 
ar trebui ca statele membre să poată plăti 
avansuri. Pentru a se asigura eficiența, 
echitatea și efectul durabil al ajutorului 
acordat din FEADR, ar trebui prevăzute 
norme care să garanteze că investițiile 
aferente operațiunilor sunt durabile și că 
sprijinul acordat din FEADR nu este 
utilizat în scopul denaturării concurenței.

Or. fr

Amendamentul 187
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Pentru a garanta că resursele (44) Pentru a garanta că resursele 
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financiare alocate dezvoltării rurale sunt 
utilizate în modul cel mai eficient posibil și 
pentru a orienta măsurile din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală în 
conformitate cu prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală, dar și pentru a 
garanta egalitatea de tratament între 
solicitanți, statele membre trebuie să 
stabilească criterii de selecție pentru 
selectarea proiectelor. Pot fi făcute 
excepții de la această regulă numai în cazul 
măsurilor prin care se acordă sprijin sub 
formă de plăți pentru prestarea de servicii 
de agromediu sau legate de bunăstarea 
animalelor. În aplicarea criteriilor de 
selecție trebuie să se țină seama de 
principiul proporționalității în ceea ce 
privește subvențiile mici.

financiare alocate dezvoltării rurale sunt 
utilizate în modul cel mai eficient posibil și 
pentru a orienta măsurile din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală în 
conformitate cu prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală, dar și pentru a 
garanta egalitatea de tratament între 
solicitanți, statele membre ar trebui să 
stabilească criterii de selecție a proiectelor. 
Pot fi făcute excepții de la această regulă 
numai în cazul măsurilor prin care se 
acordă sprijin sub formă de plăți pentru 
prestarea de servicii de agromediu sau 
legate de bunăstarea animalelor. În 
aplicarea criteriilor de selecție ar trebui să 
se țină seama de principiul 
proporționalității în ceea ce privește 
subvențiile mici și să estimeze contribuția 
inițiativelor în promovarea egalității de 
șanse pentru femeile din mediul rural.

Or. es

Amendamentul 188
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, trebuie creată o 
rețea PEI în scopul interconectării 
grupurilor operaționale, a serviciilor de 
consiliere și a cercetătorilor implicați în 
implementarea acțiunilor de orientare a 
inovării în agricultură. Această rețea 
trebuie finanțată în cadrul asistenței tehnice 
la nivelul Uniunii.

(47) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, ar trebui creată o 
rețea PEI în scopul interconectării 
grupurilor operaționale, a serviciilor de 
consiliere, a ONG-urilor și a cercetătorilor 
implicați în implementarea acțiunilor de 
orientare a inovării în agricultură. Această 
rețea ar trebui finanțată în cadrul asistenței 
tehnice la nivelul Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, trebuie creată o 
rețea PEI în scopul interconectării 
grupurilor operaționale, a serviciilor de 
consiliere și a cercetătorilor implicați în 
implementarea acțiunilor de orientare a 
inovării în agricultură. Această rețea
trebuie finanțată în cadrul asistenței tehnice 
la nivelul Uniunii.

(47) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, ar trebui creată o 
rețea PEI în scopul interconectării 
grupurilor operaționale, a serviciilor de 
consiliere, a ONG-urilor și a cercetătorilor 
implicați în implementarea acțiunilor de 
orientare a inovării în agricultură. Această 
rețea ar trebui finanțată în cadrul asistenței 
tehnice la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Este esențial ca aceste parteneriate europene pentru inovare să funcționeze și ca organizațiile 
neguvernamentale să aibă acces și să fie implicate în mod egal în rețea. Prin urmare, nu 
există niciun motiv pentru care acestea să nu fie deja menționate în mod clar în text.

Amendamentul 190
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) În perioada de programare 2007-2013, 
în cadrul rețelei europene pentru dezvoltare 
rurală a funcționat o rețea de experți 
evaluatori. Pentru a se ține seama de 
necesitățile specifice în materie de 
evaluare, trebuie creată, pentru perioada de 
programare 2014-2020, o rețea europeană 
de evaluare pentru dezvoltarea rurală care 
să reunească toți actorii implicați în 
activități de evaluare, pentru a se facilita 
schimburile de expertiză în domeniu. 

(48) În perioada de programare 2007-2013, 
în cadrul rețelei europene pentru dezvoltare 
rurală a funcționat o rețea de experți 
evaluatori. Pentru a se ține seama de 
necesitățile specifice în materie de 
evaluare, ar trebui creată, pentru perioada 
de programare 2014-2020, o rețea 
europeană de evaluare pentru dezvoltarea 
rurală care să reunească toți actorii 
implicați în activități de evaluare, pentru a 
se facilita schimburile de expertiză în 
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Această rețea trebuie finanțată în cadrul 
asistenței tehnice.

domeniu. Rețeaua ar trebui să continue să 
acorde o atenție specială progreselor 
înregistrate în materie de acces al 
femeilor la cotitularitatea exploatațiilor, 
la programele de sprijin pentru 
antreprenoriat și la atâtea inițiative câte 
sunt concentrate pentru a promova 
egalitatea de șanse între femei și bărbați 
în mediul rural. Această rețea ar trebui
finanțată în cadrul asistenței tehnice.

Or. es

Amendamentul 191
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) FEADR trebuie să semnaleze 
recunoașterea din partea Uniunii a 
modului în care abordările în materie de 
dezvoltare locală și dimensiunea 
transnațională se pot consolida reciproc, 
în special în contextul aplicării unui spirit 
inovator. Acest lucru trebuie realizat prin 
premierea unui număr limitat de proiecte 
care să exemplifice aceste caracteristici. 
Premiile trebuie să completeze alte surse 
de finanțare disponibile prin intermediul 
politicii de dezvoltare rurală, conferind 
recunoaștere oricărui proiect principal 
adecvat, indiferent dacă acesta a fost sau 
nu finanțat și în cadrul unui program de 
dezvoltare rurală.

eliminat

Or. en

Amendamentul 192
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) FEADR trebuie să semnaleze 
recunoașterea din partea Uniunii a 
modului în care abordările în materie de 
dezvoltare locală și dimensiunea 
transnațională se pot consolida reciproc, 
în special în contextul aplicării unui spirit 
inovator. Acest lucru trebuie realizat prin 
premierea unui număr limitat de proiecte 
care să exemplifice aceste caracteristici. 
Premiile trebuie să completeze alte surse 
de finanțare disponibile prin intermediul 
politicii de dezvoltare rurală, conferind 
recunoaștere oricărui proiect principal 
adecvat, indiferent dacă acesta a fost sau 
nu finanțat și în cadrul unui program de 
dezvoltare rurală.

eliminat

Or. en

Amendamentul 193
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Programele de dezvoltare rurală 
trebuie să prevadă acțiuni inovatoare de 
promovare a unui sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv și cu emisii scăzute 
de carbon, cu sprijinul PEI privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii. 
PEI trebuie să aibă drept scop promovarea 
unei puneri în practică mai rapide și mai 
vaste a soluțiilor inovatoare. PEI trebuie să 
creeze valoare adăugată prin stimularea 
adoptării instrumentelor legate de inovare 
și creșterea eficacității acestora, precum și 
prin creșterea sinergiilor dintre ele. PEI 

(51) Programele de dezvoltare rurală ar 
trebui să prevadă acțiuni inovatoare de 
promovare a unui sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, agroecologic și cu emisii 
scăzute de carbon, cu sprijinul PEI privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii, 
inclusiv inovarea socială și progresul. PEI 
ar trebui să aibă drept scop promovarea 
unei puneri în practică mai rapide, egale, 
accesibile și mai vaste a soluțiilor 
inovatoare. PEI ar trebui să creeze valoare 
adăugată prin stimularea adoptării 
instrumentelor legate de inovare, a 
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trebuie să elimine lacunele prin crearea 
unor legături mai strânse între cercetare și 
activitățile agricole practice.

accesului egal la acestea și creșterea 
eficacității acestora (inclusiv prin inovare 
agroecologică și socială), precum și prin 
creșterea sinergiilor dintre ele. PEI ar 
trebui să elimine lacunele prin crearea unor 
legături mai strânse între cercetare și 
activitățile agricole practice pentru a 
garanta cererea cetățenilor în ceea ce 
privește alimentele sigure, sănătoase și 
nutritive, precum și aspectele mai 
complexe ale dezvoltării rurale cum ar fi 
locuințele, infrastructura și serviciile 
rurale. PEI ar trebui să se axeze pe 
practicile agricole cu consum scăzut de 
factori de producție și pe practicile 
agroecologice, pe cercetarea și inovarea 
gestionate de fermieri și pe inovarea 
socială în dezvoltarea rurală.

Or. en

Amendamentul 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Programele de dezvoltare rurală 
trebuie să prevadă acțiuni inovatoare de 
promovare a unui sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv și cu emisii scăzute de 
carbon, cu sprijinul PEI privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii. 
PEI trebuie să aibă drept scop promovarea 
unei puneri în practică mai rapide și mai 
vaste a soluțiilor inovatoare. PEI trebuie să 
creeze valoare adăugată prin stimularea 
adoptării instrumentelor legate de inovare 
și creșterea eficacității acestora, precum și 
prin creșterea sinergiilor dintre ele. PEI 
trebuie să elimine lacunele prin crearea 
unor legături mai strânse între cercetare și 

(51) Programele de dezvoltare rurală ar 
trebui să prevadă acțiuni inovatoare de 
promovare a unui sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, durabil și cu emisii 
scăzute de carbon, cu sprijinul PEI privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii. 
PEI ar trebui să aibă drept scop 
promovarea unei puneri în practică mai 
rapide și mai vaste a soluțiilor inovatoare. 
PEI ar trebui să creeze valoare adăugată 
prin stimularea adoptării instrumentelor 
legate de inovare și creșterea eficacității 
acestora, precum și prin creșterea 
sinergiilor dintre ele. PEI ar trebui să 
elimine lacunele prin crearea unor legături 
mai strânse între cercetare și activitățile 
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activitățile agricole practice. agricole practice și trebuie să încurajeze 
agricultura cu grad ridicat de cunoștințe.

Or. en

Amendamentul 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Programele de dezvoltare rurală 
trebuie să prevadă acțiuni inovatoare de 
promovare a unui sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv și cu emisii scăzute de 
carbon, cu sprijinul PEI privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii. 
PEI trebuie să aibă drept scop promovarea 
unei puneri în practică mai rapide și mai 
vaste a soluțiilor inovatoare. PEI trebuie să 
creeze valoare adăugată prin stimularea 
adoptării instrumentelor legate de inovare 
și creșterea eficacității acestora, precum și 
prin creșterea sinergiilor dintre ele. PEI 
trebuie să elimine lacunele prin crearea 
unor legături mai strânse între cercetare și 
activitățile agricole practice.

(51) Programele de dezvoltare rurală ar 
trebui să prevadă acțiuni inovatoare de 
promovare a unui sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv și cu emisii scăzute de 
carbon, cu sprijinul PEI privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii. 
PEI ar trebui să aibă drept scop 
promovarea unei puneri în practică mai 
rapide și mai vaste a soluțiilor inovatoare. 
PEI ar trebui să creeze valoare adăugată 
prin stimularea adoptării instrumentelor 
legate de inovare și creșterea eficacității 
acestora, precum și prin creșterea 
sinergiilor dintre ele. PEI ar trebui să 
elimine lacunele prin crearea unor legături 
mai strânse între cercetare și activitățile 
agricole practice, facilitând dialogul.

Or. en

Amendamentul 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Implementarea proiectelor inovatoare 
în contextul PEI privind productivitatea și 

(52) Implementarea proiectelor inovatoare 
în contextul PEI privind productivitatea și 
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durabilitatea agriculturii trebuie întreprinsă 
de grupuri operaționale din care să facă 
parte fermieri, cercetători, consultanți, 
întreprinderi și alți actori interesați de 
inovarea din sectorul agricol. Pentru a se 
garanta că rezultatele acestor proiecte sunt 
profitabile pentru întregul sector, acestea 
trebuie să fie diseminate.

durabilitatea agriculturii ar trebui
întreprinsă de grupuri operaționale din care 
să facă parte fermieri, cercetători, 
consultanți, ONG-uri, întreprinderi și alți 
actori interesați de inovarea din sectorul 
agricol. Pentru a se garanta că rezultatele 
acestor proiecte sunt profitabile pentru 
întregul sector, acestea ar trebui să fie 
diseminate.

Or. en

Justificare

Unul din elementele-cheie din Regulamentul privind dezvoltarea rurală este inovarea. Un 
sistem de inovare este definit de Banca Mondială ca fiind o rețea de organizații, întreprinderi 
și persoane concentrată asupra intrării de noi produse, noi procese și noi forme de 
organizare în circuitul economic, împreună cu instituțiile și politicile care afectează 
comportamentul și performanța acestora. Este importantă evidențierea ONG-urilor întrucât 
acestea reprezintă unul dintre actorii care ar putea ajuta fermierii să își îmbunătățească 
poziția lor pe piață în viitor.

Amendamentul 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Trebuie să se adopte dispoziții pentru 
determinarea cuantumului total al 
sprijinului acordat de Uniune pentru 
dezvoltarea rurală în temeiul prezentului 
regulament pentru perioada 1 ianuarie 
2014 - 31 decembrie 2020, a defalcării 
anuale a acestuia și a cuantumului minim 
care trebuie concentrat în regiunile mai 
puțin dezvoltate, în conformitate cu cadrul 
financiar multianual pentru perioada 2014 -
2020 și cu Acordul interinstituțional 

privind cooperarea în domeniul bugetar și 
buna gestiune financiară pentru aceeași 
perioadă. Creditele disponibile trebuie
indexate forfetar în vederea programării.

(53) Ar trebui să se adopte dispoziții pentru 
determinarea cuantumului total al 
sprijinului acordat de Uniune pentru 
dezvoltarea rurală în temeiul prezentului 
regulament pentru perioada 1 ianuarie 
2014-31 decembrie 2020, a defalcării 
anuale a acestuia și a cuantumului minim 
care ar trebui concentrat în regiunile mai 
puțin dezvoltate și în regiunile de tranziție, 
care au fost finanțate în perioada 2007-
2013 din obiectivul „convergență”, al 
căror PIB pe cap de locuitor se ridică însă 
la mai mult de 75 % din media PIB-ului 
UE-27 pe cap de locuitor, în conformitate 
cu cadrul financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020 și cu Acordul 
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interinstituțional privind cooperarea în 
domeniul bugetar și buna gestiune 
financiară pentru aceeași perioadă. 
Creditele disponibile ar trebui indexate 
forfetar în vederea programării.

Or. de

Amendamentul 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) Trebuie stabilită defalcarea anuală 
pe stat membru, ajustând nivelul 
sprijinului Uniunii la dezvoltarea rurală, 
în vederea îndepărtării progresive a 
distribuirii istorice. În acest sens, statele 
membre al căror nivel de sprijin primit pe 
hectar conform dezvoltării rurale este mai 
mic de 90 % din media UE, trebuie să 
reducă cu o treime decalajul dintre 
nivelul lor actual și acest nivel. Această 
ajustare trebuie să fie finanțată 
proporțional de către toate statele membre 
al căror nivel pe hectar este mai mare 
decât media Uniunii. În vederea evitării 
reducerii spontane a pachetelor 
financiare corespunzătoare, contribuția 
statelor membre nu trebuie să depășească, 
totuși, X % din pachetul lor financiar 
inițial. 

Or. fr

Amendamentul 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 54
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se facilita gestionarea 
fondurilor FEADR trebuie stabilită, în ceea 
ce privește cheltuielile publice efectuate în 
statele membre, o rată unică a contribuției 
FEADR la programele de dezvoltare 
rurală. Pentru a se ține seama de 
importanța deosebită sau de natura 
anumitor tipuri de operațiuni, trebuie
stabilite rate specifice ale contribuției în 
legătură cu acestea . Pentru a se atenua 
constrângerile specifice cauzate de nivelul 
de dezvoltare, de distanță și de izolare, 
trebuie stabilită, pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, pentru regiunile ultraperiferice 
menționate în tratat și pentru insulele mici 
din Marea Egee, o rată adecvată a 
contribuției FEADR.

(54) Pentru a se facilita gestionarea 
fondurilor FEADR ar trebui stabilită, în 
ceea ce privește cheltuielile publice 
efectuate în statele membre, o rată unică a 
contribuției FEADR la programele de 
dezvoltare rurală. Pentru a se ține seama de 
importanța deosebită sau de natura 
anumitor tipuri de operațiuni, ar trebui
stabilite rate specifice ale contribuției în 
legătură cu acestea . Pentru a se atenua 
constrângerile specifice cauzate de nivelul 
de dezvoltare, de distanță și de izolare, ar 
trebui stabilită, pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, pentru regiunile de tranziție, 
care au fost finanțate în perioada 2007-
2013 din obiectivul „convergență”, al 
căror PIB pe cap de locuitor se ridică însă 
la mai mult de 75 % din media PIB-ului 
UE-27 pe cap de locuitor și pentru 
regiunile ultraperiferice menționate în 
tratat și pentru insulele mici din Marea 
Egee, o rată adecvată a contribuției 
FEADR.

Or. de

Amendamentul 200
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se facilita gestionarea 
fondurilor FEADR trebuie stabilită, în ceea 
ce privește cheltuielile publice efectuate în 
statele membre, o rată unică a contribuției 
FEADR la programele de dezvoltare 
rurală. Pentru a se ține seama de 
importanța deosebită sau de natura 
anumitor tipuri de operațiuni, trebuie

(54) Pentru a se facilita gestionarea 
fondurilor FEADR ar trebui stabilită, în 
ceea ce privește cheltuielile publice 
efectuate în statele membre, o rată unică a 
contribuției FEADR la programele de 
dezvoltare rurală. Pentru a se ține seama de 
importanța deosebită sau de natura 
anumitor tipuri de operațiuni, ar trebui
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stabilite rate specifice ale contribuției în 
legătură cu acestea. Pentru a se atenua 
constrângerile specifice cauzate de nivelul 
de dezvoltare, de distanță și de izolare, 
trebuie stabilită, pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, pentru regiunile ultraperiferice 
menționate în tratat și pentru insulele mici 
din Marea Egee, o rată adecvată a 
contribuției FEADR.

stabilite rate specifice ale contribuției în 
legătură cu acestea. Prin urmare, ar trebui 
stabilită o rată de cofinanțare de 60 % 
pentru activitățile de la articolele 29, 30, 
31 și 34 și ar trebui să fie disponibile rate 
de cofinanțare mai mari pentru acțiunile 
de cooperare. Pentru a se atenua 
constrângerile specifice cauzate de nivelul 
de dezvoltare, de distanță și de izolare, ar 
trebui stabilită, pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, pentru regiunile ultraperiferice 
menționate în tratat și pentru insulele mici 
din Marea Egee, o rată adecvată a 
contribuției FEADR.

Or. en

Amendamentul 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se facilita gestionarea 
fondurilor FEADR trebuie stabilită, în ceea 
ce privește cheltuielile publice efectuate în 
statele membre, o rată unică a contribuției 
FEADR la programele de dezvoltare 
rurală. Pentru a se ține seama de 
importanța deosebită sau de natura 
anumitor tipuri de operațiuni, trebuie
stabilite rate specifice ale contribuției în 
legătură cu acestea. Pentru a se atenua 
constrângerile specifice cauzate de nivelul 
de dezvoltare, de distanță și de izolare, 
trebuie stabilită, pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, pentru regiunile ultraperiferice 
menționate în tratat și pentru insulele mici 
din Marea Egee, o rată adecvată a 
contribuției FEADR.

(54) Pentru a se facilita gestionarea 
fondurilor FEADR ar trebui stabilită, în 
ceea ce privește cheltuielile publice 
efectuate în statele membre, o rată unică a 
contribuției FEADR la programele de 
dezvoltare rurală. Pentru a se ține seama de 
importanța deosebită sau de natura 
anumitor tipuri de operațiuni, ar trebui
stabilite rate specifice ale contribuției în 
legătură cu acestea. Pentru a se atenua 
constrângerile specifice cauzate de nivelul 
de dezvoltare, de distanță și de izolare, ar
trebui stabilită, pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, pentru regiunile de tranziție, 
pentru regiunile ultraperiferice menționate 
în tratat și pentru insulele mici din Marea 
Egee, o rată adecvată a contribuției 
FEADR.

Or. es
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Amendamentul 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54a) Pentru a contribui la atingerea 
obiectivelor specifice prevăzute în cadrul 
unei priorități, pot fi utilizate instrumente 
de finanțare pe baza unei evaluări ex ante 
care a identificat eșecurile de piață sau 
situațiile investițiilor aflate sub nivelul 
optim și necesitățile legate de investiții. 
Aceste instrumente pot fi instituite astfel 
cum este prevăzut la titlul IV 
articolele 32-40 din Regulamentul (UE) 
nr. ...CSF/2012.

Or. en

Amendamentul 203
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Statele membre trebuie să ia toate 
măsurile necesare și să pună în aplicare 
dispoziții adecvate pentru a garanta că 
măsurile lor de dezvoltare rurală pot face 
obiectul unor verificări și controale. În 
acest scop, autoritatea de gestionare și 
agenția de plăți trebuie să prevadă o 
evaluare ex ante și să procedeze la 
evaluarea măsurilor pe durata întregului 
proces de implementare al programului. 
Măsurile care nu respectă această condiție 
trebuie ajustate.

(56) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare și să pună în aplicare 
dispoziții adecvate pentru a garanta că 
măsurile lor de dezvoltare rurală pot face 
obiectul unor verificări și controale. În 
acest scop, autoritatea de gestionare și 
agenția de plăți ar trebui să prevadă o 
evaluare ex ante și să procedeze la 
evaluarea măsurilor pe durata întregului 
proces de implementare al programului, 
ținând cont de principiul 
proporționalității atâta timp cât sunt 
vizate subvențiile mici. Măsurile care nu 
respectă această condiție ar trebui ajustate.



AM\903101RO.doc 137/172 PE489.640v01-00

RO

Or. pt

Amendamentul 204
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Fiecare program de dezvoltare rurală 
trebuie monitorizat pentru a se putea 
urmări periodic implementarea 
programului și progresele realizate în 
vederea atingerii obiectivelor stabilite ale 
programului. Demonstrarea și ameliorarea 
eficacității și a impactului acțiunilor din 
cadrul FEADR depinde și de realizarea 
unei evaluări corespunzătoare pe parcursul 
etapelor de pregătire, de implementare și 
de finalizare a unui program. Prin urmare, 
Comisia și statele membre trebuie să 
instituie în comun un sistem de 
monitorizare și evaluare care să aibă ca 
obiectiv demonstrarea progreselor realizate 
și evaluarea impactului și a eficienței 
implementării politicii de dezvoltare rurală.

(59) Fiecare program de dezvoltare rurală 
ar trebui monitorizat pentru a se putea 
urmări periodic implementarea 
programului și progresele realizate în 
vederea atingerii obiectivelor stabilite ale 
programului. Demonstrarea și ameliorarea 
eficacității și a impactului acțiunilor din 
cadrul FEADR depinde și de realizarea 
unei evaluări corespunzătoare pe parcursul 
etapelor de pregătire, de implementare și 
de finalizare a unui program. Prin urmare, 
Comisia, Parlamentul European și statele 
membre ar trebui să instituie în comun un 
sistem de monitorizare și evaluare care să 
aibă ca obiectiv demonstrarea progreselor 
realizate și evaluarea impactului și a 
eficienței implementării politicii de 
dezvoltare rurală.

Or. de

Amendamentul 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) În plus, în vederea asigurării coerenței 
cu măsurile de dezvoltare rurală eligibile 
pentru sprijin din partea Uniunii și pentru a 
simplifica procedurile, plățile efectuate de 
statele membre, acordate ca finanțare 

(65) În plus, în vederea asigurării coerenței 
cu măsurile de dezvoltare rurală eligibile 
pentru sprijin din partea Uniunii și pentru a 
simplifica procedurile, plățile efectuate de 
statele membre, acordate pentru 
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națională suplimentară pentru operațiunile 
de dezvoltare rurală pentru care se acordă 
sprijin din partea Uniunii și care intră sub 
incidența articolului 42 din tratat, trebuie 
autorizate în cadrul procesului de elaborare 
a programelor în temeiul procedurii de 
notificare în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament. Pentru a se asigura 
monitorizarea corespunzătoare a plăților 
respective, la evaluarea acestora Comisia 
trebuie să aplice, prin analogie, criteriile 
stabilite pentru aplicarea articolului 107 din 
tratat. Pentru a se asigura că nu se 
implementează decât finanțarea națională 
suplimentară autorizată de Comisie, statul 
membru în cauză nu trebuie să pună în 
aplicare finanțarea suplimentară propusă 
pentru dezvoltarea rurală decât după 
aprobarea acesteia. Plățile efectuate de 
statele membre în scopul acordării unei 
finanțări suplimentare la nivel național 
pentru operațiuni din domeniul 
dezvoltării rurale pentru care se acordă 
sprijin din partea Uniunii și care nu intră 
sub incidența articolului 42 din tratat 
trebuie să fie notificate Comisiei în 
temeiul articolului 108 alineatul (3) din 
tratat, cu excepția cazului în care acestea 
intră sub incidența unei reglementări 
adoptate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 994/98 al Consiliului21 și nu pot fi 
realizate decât după ce această procedură 
a avut ca rezultat aprobarea finală de 
Comisie.

operațiunile de dezvoltare rurală pentru 
care se acordă sprijin din partea Uniunii și 
care nu intră sub incidența articolului 42 
din tratat, ar trebui autorizate în cadrul 
procesului de elaborare a programelor în 
temeiul procedurii de notificare în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament. Pentru a se asigura 
monitorizarea corespunzătoare a plăților 
respective, la evaluarea acestora Comisia 
ar trebui să aplice, prin analogie, criteriile 
stabilite pentru aplicarea articolului 107 din 
tratat.

Or. es

Justificare

În linie cu modificarea noastră de la articolul 66.

Amendamentul 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Considerentul 65
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) În plus, în vederea asigurării coerenței 
cu măsurile de dezvoltare rurală eligibile 
pentru sprijin din partea Uniunii și pentru a 
simplifica procedurile, plățile efectuate de 
statele membre, acordate ca finanțare 
națională suplimentară pentru operațiunile 
de dezvoltare rurală pentru care se acordă 
sprijin din partea Uniunii și care intră sub 
incidența articolului 42 din tratat, trebuie 
autorizate în cadrul procesului de elaborare 
a programelor în temeiul procedurii de 
notificare în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament. Pentru a se asigura 
monitorizarea corespunzătoare a plăților 
respective, la evaluarea acestora Comisia 
trebuie să aplice, prin analogie, criteriile 
stabilite pentru aplicarea articolului 107 din 
tratat. Pentru a se asigura că nu se 
implementează decât finanțarea națională 
suplimentară autorizată de Comisie, statul 
membru în cauză nu trebuie să pună în 
aplicare finanțarea suplimentară propusă 
pentru dezvoltarea rurală decât după 
aprobarea acesteia. Plățile efectuate de 
statele membre în scopul acordării unei 
finanțări suplimentare la nivel național 
pentru operațiuni din domeniul 
dezvoltării rurale pentru care se acordă 
sprijin din partea Uniunii și care nu intră 
sub incidența articolului 42 din tratat 
trebuie să fie notificate Comisiei în 
temeiul articolului 108 alineatul (3) din 
tratat, cu excepția cazului în care acestea 
intră sub incidența unei reglementări 
adoptate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 994/98 al Consiliului21 și nu pot fi 
realizate decât după ce această procedură 
a avut ca rezultat aprobarea finală de 
Comisie.

(65) În plus, în vederea asigurării coerenței 
cu măsurile de dezvoltare rurală eligibile 
pentru sprijin din partea Uniunii și pentru a 
simplifica procedurile, plățile efectuate de 
statele membre, acordate pentru 
operațiunile de dezvoltare rurală pentru 
care se acordă sprijin din partea Uniunii și 
care nu intră sub incidența articolului 42 
din tratat, ar trebui autorizate în cadrul 
procesului de elaborare a programelor în 
temeiul procedurii de notificare în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament. Pentru a se asigura 
monitorizarea corespunzătoare a plăților 
respective, la evaluarea acestora Comisia 
ar trebui să aplice, prin analogie, criteriile 
stabilite pentru aplicarea articolului 107 din 
tratat.

Or. es

Justificare

Această modificare este în concordanță cu modificarea propusă la titlul VI privind ajutorul 
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de stat.

Amendamentul 207
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) În plus, în vederea asigurării coerenței 
cu măsurile de dezvoltare rurală eligibile 
pentru sprijin din partea Uniunii și pentru a 
simplifica procedurile, plățile efectuate de 
statele membre, acordate ca finanțare 
națională suplimentară pentru operațiunile 
de dezvoltare rurală pentru care se acordă 
sprijin din partea Uniunii și care intră sub 
incidența articolului 42 din tratat, trebuie 
autorizate în cadrul procesului de elaborare 
a programelor în temeiul procedurii de 
notificare în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament. Pentru a se asigura 
monitorizarea corespunzătoare a plăților 
respective, la evaluarea acestora Comisia 
trebuie să aplice, prin analogie, criteriile 
stabilite pentru aplicarea articolului 107 din 
tratat. Pentru a se asigura că nu se 
implementează decât finanțarea națională 
suplimentară autorizată de Comisie, statul 
membru în cauză nu trebuie să pună în 
aplicare finanțarea suplimentară propusă 
pentru dezvoltarea rurală decât după 
aprobarea acesteia. Plățile efectuate de 
statele membre în scopul acordării unei 
finanțări suplimentare la nivel național 
pentru operațiuni din domeniul 
dezvoltării rurale pentru care se acordă 
sprijin din partea Uniunii și care nu intră 
sub incidența articolului 42 din tratat 
trebuie să fie notificate Comisiei în 
temeiul articolului 108 alineatul (3) din 
tratat, cu excepția cazului în care acestea 
intră sub incidența unei reglementări 
adoptate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 994/98 al Consiliului21 și nu pot fi 

(65) În plus, în vederea asigurării coerenței 
cu măsurile de dezvoltare rurală eligibile 
pentru sprijin din partea Uniunii și pentru a 
simplifica procedurile, plățile efectuate de 
statele membre, acordate pentru 
operațiunile de dezvoltare rurală pentru 
care se acordă sprijin din partea Uniunii și 
care nu intră sub incidența articolului 42 
din tratat, ar trebui autorizate în cadrul 
procesului de elaborare a programelor în 
temeiul procedurii de notificare în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament. Pentru a se asigura 
monitorizarea corespunzătoare a plăților 
respective, la evaluarea acestora Comisia 
ar trebui să aplice, prin analogie, criteriile 
stabilite pentru aplicarea articolului 107 din 
tratat.
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realizate decât după ce această procedură 
a avut ca rezultat aprobarea finală de 
Comisie.

Or. es

Amendamentul 208
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament în ceea ce privește prezentarea 
programelor de dezvoltare rurală, 
aprobarea și modificarea programelor, 
procedurile și calendarele pentru aprobarea 
programelor, procedurile și calendarele 
pentru aprobarea modificărilor aduse 
programelor, inclusiv intrarea lor în 
vigoare și frecvența prezentării lor, condiții 
specifice pentru implementarea măsurilor 
de dezvoltare rurală, structura și 
funcționarea rețelelor instituite prin 
prezentul regulament, adoptarea sistemului 
de monitorizare și evaluare, normele pentru 
operarea sistemului de informare, trebuie
să se delege Comisiei competențe de 
executare. Competențele respective 
trebuie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie24.

(68) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament în ceea ce privește prezentarea 
programelor de dezvoltare rurală, 
aprobarea și modificarea programelor, 
procedurile și calendarele pentru aprobarea 
programelor, procedurile și calendarele 
pentru aprobarea modificărilor aduse 
programelor, inclusiv intrarea lor în 
vigoare și frecvența prezentării lor, condiții 
specifice pentru implementarea măsurilor 
de dezvoltare rurală, structura și 
funcționarea rețelelor instituite prin 
prezentul regulament, adoptarea sistemului 
de monitorizare și evaluare, normele pentru 
operarea sistemului de informare, Comisia 
ar trebui împuternicită, să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 90.

Or. de

Justificare

Deciziile enumerate nu sunt pur tehnice.
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Amendamentul 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „sistem de monitorizare și evaluare”: o 
abordare generală elaborată de Comisie și 
de statele membre, care definește un număr 
limitat de indicatori comuni cu privire la 
situația de referință, precum și la execuția 
financiară, la realizările, la rezultatele și la 
impactul programelor;

(f) „sistem de monitorizare și evaluare”: o 
abordare generală elaborată de Comisie și 
de statele membre, care definește un număr 
limitat de indicatori comuni cu privire la 
situația de referință, precum și la execuția 
financiară, la realizările și la rezultatele 
programelor. Acesta nu trebuie limitat 
numai la o abordare cuantificată a 
programului, ci poate fi înlocuit, dacă este 
cazul, cu o abordare calitativă a 
realizărilor sale prin mijloace adecvate;

Or. fr

Amendamentul 210
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „sistem de monitorizare și evaluare”: o 
abordare generală elaborată de Comisie și 
de statele membre, care definește un număr 
limitat de indicatori comuni cu privire la 
situația de referință, precum și la execuția 
financiară, la realizările, la rezultatele și la 
impactul programelor;

(f) „sistem de monitorizare și evaluare”: o 
abordare generală elaborată de Comisie și 
de statele membre, care definește un număr 
limitat de indicatori comuni cu privire la 
situația de referință, precum și la execuția 
financiară, la realizările și la rezultatele 
programelor. Acesta nu trebuie limitat 
numai la o abordare cuantificată a 
programului, ci poate fi înlocuit, dacă este 
cazul, cu o abordare calitativă a 
realizărilor sale prin mijloace adecvate;

Or. fr
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Amendamentul 211
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „regiuni mai puțin dezvoltate”: regiuni 
ale căror produs intern brut (PIB) pe cap 
de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-
ul mediu al UE-27.

(j) „regiuni mai puțin dezvoltate”: regiuni 
care fac obiectul obiectivului de 
„convergență” al CFM 2014-2020 și care 
au x produs intern brut (PIB) pe cap de 
locuitor sub 75 % din PIB-ul mediu al UE-
27.

Or. pt

Amendamentul 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „regiuni de tranziție”: regiuni al 
căror produs intern brut (PIB) pe cap de 
locuitor este între 75 % și 90 % din media 
UE-27;

Or. es

Justificare

Ar trebui să se ia în considerare regiunile de tranziție, în concordanță cu modificarea de la 
articolul 63 privind contribuția fondului.

Amendamentul 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „regiuni de tranziție”: regiuni al 
căror produs intern brut (PIB) pe cap de 
locuitor este între 75 % și 90 % din media 
UE-27.

Or. es

Justificare

Ar trebui să se ia în considerare regiunile de tranziție, în conformitate cu modificarea de la 
articolul 63 privind contribuția fondului.

Amendamentul 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „regiuni de tranziție”: regiuni al 
căror produs intern brut (PIB) pe cap de 
locuitor este de 75 %-90 % din PIB-ul 
mediu al UE-27;

Or. fr

Amendamentul 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „agricultură de mare valoare 
naturală” înseamnă sisteme agricole care 
găzduiesc activități agricole și terenuri 
agricole care, datorită caracteristicilor 
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lor, ar putea sprijini niveluri ridicate de 
biodiversitate sau de specii și de habitate 
care prezintă interes din punctul de 
vedere al conservării. Aceste sisteme sunt 
caracterizate de o agricultură de mică 
intensitate și de proporții ridicate de 
vegetație naturală sau seminaturală. De 
asemenea, acestea pot fi caracterizate de o 
mare diversitate a acoperirii terenurilor.

Or. en

Amendamentul 216
George Lyon, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „agricultură de mare valoare 
naturală” înseamnă sisteme agricole care 
găzduiesc activități agricole și terenuri 
agricole care, datorită caracteristicilor 
lor, ar putea sprijini niveluri ridicate de 
biodiversitate sau de specii și de habitate 
care prezintă interes din punctul de 
vedere al conservării. Aceste sisteme sunt 
caracterizate de o agricultură de mică 
intensitate și de proporții ridicate de 
vegetație naturală sau seminaturală. De 
asemenea, acestea pot fi caracterizate de o 
mare diversitate a acoperirii terenurilor.

Or. en

Justificare

Agricultura de mare valoare naturală reprezintă un sistem agricol durabil care trebuie 
recunoscut pentru valoarea sa. Politica de dezvoltare rurală și politica privind 
biodiversitatea partajează obiectivul de a menține sistemele agricole de mare valoare 
naturală. Pentru a fi integrată și sprijinită în mod eficient ca temă transversală a dezvoltării 
rurale, este esențial ca definiția agriculturii de mare valoare naturală să fie introdusă în 
cadrul definițiilor în Regulamentul privind dezvoltarea rurală.
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Amendamentul 217
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „agricultură de mare valoare 
naturală” înseamnă sisteme agricole care 
găzduiesc activități agricole și terenuri 
agricole care, datorită caracteristicilor 
lor, ar putea sprijini niveluri ridicate de 
biodiversitate sau de specii și de habitate 
care prezintă interes din punctul de 
vedere al conservării. Aceste sisteme sunt 
caracterizate de o agricultură de mică 
intensitate și de proporții ridicate de 
vegetație naturală sau seminaturală. De 
asemenea, acestea pot fi caracterizate de o 
mare diversitate a acoperirii terenurilor.

Or. en

Justificare

Agricultura de mare valoare naturală reprezintă un sistem agricol durabil care trebuie 
recunoscut pentru valoarea sa Ar trebui institui un subprogram tematic pentru a asigura un 
sprijin și o protecție coerente pentru aceste sisteme.

Amendamentul 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „cost tranzacțional”: un cost aferent 
unui angajament dar care nu este 
imputabil direct implementării acestuia;

(l) „cost tranzacțional”: un cost aferent 
unui angajament generat indirect de 
implementarea acestuia.

Or. ro
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Amendamentul 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „cost tranzacțional”: un cost aferent 
unui angajament dar care nu este imputabil 
direct implementării acestuia;

(l) „cost tranzacțional”: un cost aferent 
unui angajament dar care nu este imputabil 
direct implementării acestuia. Acesta poate 
fi calculat pe baza unui cost standard;

Or. fr

Amendamentul 220
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) „agricultură”: utilizarea controlată 
de animale, plante, ciuperci și alte forme 
de viață în primul rând pentru a produce 
produse alimentare, împreună cu fibre, 
biocombustibili și alte produse utilizate 
pentru a susține viața și care include, în 
consecință, silvicultura și zootehnia;

Or. pt

Amendamentul 221
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera lb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(lb) „sistem de producție”: un complex de 
terenuri și alți factori gestionați ca un 
întreg;
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Or. pt

Amendamentul 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „teren agricol utilizat” (denumit în 
continuare „TAU”): teren agricol utilizat, 
în sensul Regulamentului (CE) nr. 
1200/2009 al Comisiei din 
30 noiembrie 200928;

(m) „teren agricol”: ansamblul terenurilor 
arabile, a pășunilor permanente sau a 
culturilor permanente, inclusiv terenurile 
din sistemul agroforestier;

Or. fr

Amendamentul 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) „terenuri arabile”: terenurile arate 
destinate producției de culturi sau 
suprafețele disponibile pentru producția 
culturilor însă care sunt în retragere din 
circuitul agricol, inclusiv suprafețele 
retrase din circuitul agricol conform 
articolelor 22, 23 și 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, 
articolului 39 din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005 și articolului 29 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR], 
indiferent dacă aceste terenuri sunt 
acoperite sau nu de sere sau de un mijloc 
de protecție fix sau mobil;

Or. fr
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Amendamentul 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera mb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(mb) „culturi permanente”: culturile 
pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 
care ocupă terenurile pentru o perioadă 
de cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt;

Or. fr

Amendamentul 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera mc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(mc) „pajiști permanente”: terenurile 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (însămânțate sau 
naturale, erbacee, arbustive și/sau 
arboricole) adaptate pajiștii și care nu fac 
parte din sistemul de rotație al culturilor 
din exploatație de cel puțin cinci ani;

Or. fr

Amendamentul 226
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera mc (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(mc) „pajiști permanente”: terenurile 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (însămânțate sau 
naturale) care nu fac parte din sistemul 
de rotație a culturilor din exploatație de 
cel puțin cinci ani;

Or. fr

Amendamentul 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera md (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(md) „iarbă și alte plante furajere”: toate 
plantele care se găsesc în mod tradițional 
în pășunile naturale (erbacee, arbustive 
și/sau arboricole) sau cuprinse în mod 
normal în amestecurile de semințe pentru 
pășuni sau pajiști în statul membru în 
cauză (fie că sunt sau nu utilizate pentru 
pășunat);

Or. fr

Amendamentul 228
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera md (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(md) „iarbă și alte plante furajere”: toate 
plantele care se găsesc în mod tradițional 
în pășunile naturale sau cuprinse în mod 
normal în amestecurile de semințe pentru 
pășuni sau pajiști în statul membru în 
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cauză (fie că sunt sau nu utilizate pentru 
pășunat);

Or. fr

Amendamentul 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera me (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(me) „agrosilvicultură”: sistemul de 
producție de arbori și plante cultivate sau 
pășuni în interiorul sau pe marginea 
parcelelor în cauză. 

Or. fr

Amendamentul 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „fenomen meteorologic nefavorabil”: 
condiții meteorologice, cum sunt gerul, 
furtunile și grindina, gheața, ploile 
torențiale sau secetele grave, care pot fi 
asimilate unui dezastru natural;

(o) „fenomen meteorologic nefavorabil”: 
condiții meteorologice, cum sunt, printre 
altele, gerul, furtunile și grindina, gheața, 
ploile torențiale sau secetele grave, care pot 
fi asimilate unui dezastru natural;

Or. es

Justificare

Se pot produce și alte fenomene decât cele menționate.
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Amendamentul 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „fenomen meteorologic nefavorabil”: 
condiții meteorologice, cum sunt gerul, 
furtunile și grindina, gheața, ploile 
torențiale sau secetele grave, care pot fi 
asimilate unui dezastru natural;

(o) „fenomen meteorologic nefavorabil”: 
condiții meteorologice, cum sunt gerul, 
furtunile, vântul ciclonic și grindina, 
gheața, ploile torențiale sau secetele grave, 
care pot fi asimilate unui dezastru natural;

Or. it

Amendamentul 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera r

Textul propus de Comisie Amendamentul

(r) „dezastru natural”: un eveniment natural 
de natură biotică sau abiotică, ce generează 
perturbări importante ale sistemelor de 
producție agricolă și ale structurilor 
forestiere, cauzând în cele din urmă 
importante daune economice sectoarelor 
agricol și forestier;

(r) „dezastru natural”: un eveniment natural 
de natură biotică sau abiotică, ce generează 
perturbări importante ale sistemelor de 
producție agricolă și ale structurilor 
forestiere, cauzând în cele din urmă 
importante daune economice sectoarelor 
agricol sau forestier;

Or. ro

Amendamentul 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
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limitat de operatori economici angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

limitat de operatori economici în vânzarea 
directă, pe piețele locale și în agricultura 
sprijinită de comunitate, angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

Or. en

Justificare

Pentru a promova o abordare holistică cu privire la dezvoltarea lanțului scurt de 
aprovizionare și a răspunde direct necesităților comunităților rurale, definiția lanțurilor 
scurte de aprovizionare ar trebui să facă trimitere în special la canale de comercializare cum 
ar fi vânzarea directă, piețele locale și agricultura sprijinită de comunitate ca mijloc de 
comercializare a alimentelor de bună calitate de către fermieri și producători.

Amendamentul 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici în vânzarea 
directă, pe piețele locale și în agricultura 
sprijinită de comunitate, angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

Or. en

Amendamentul 235
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera t
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici în vânzarea 
directă, pe piețele locale și în agricultura 
sprijinită de comunitate, angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

Or. en

Amendamentul 236
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de fermieri și alți operatori 
economici angajați în activități de 
cooperare și de dezvoltare economică 
locală, precum și relații geografice și 
sociale strânse între producători și 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera t
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici care se 
raportează direct la consumator sau
angajați în activități de cooperare și de 
dezvoltare economică locală, precum și 
relații geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

Or. it

Amendamentul 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici care se 
raportează direct la consumator sau
angajați în activități de cooperare și de 
dezvoltare economică locală, precum și 
relații geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

Or. it

Amendamentul 239
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici angajați în 

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici angajați în 
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activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, care utilizează o 
strategie de dezvoltare locală, precum și 
relații geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

Or. en

Amendamentul 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători și consumatori;

(t) „lanț scurt de aprovizionare”: un lanț de 
aprovizionare care implică un număr 
limitat de operatori economici angajați în 
activități de cooperare și de dezvoltare 
economică locală, precum și relații 
geografice și sociale strânse între 
producători, prelucrători și consumatori;

Or. fr

Amendamentul 241
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia;

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 35 de ani la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și abilitățile profesionale calificate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia;

Or. de
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Amendamentul 242
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia;

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta de 
40 de ani sau mai mică la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care 
este șef al exploatației;

Or. en

Amendamentul 243
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia;

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care 
este șef al exploatației.

Or. en

Amendamentul 244
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
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depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia;

depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care 
este șef al exploatației.

Or. en

Amendamentul 245
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia;

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate;

Or. en

Amendamentul 246
Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia;

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și/sau 
o vocație marcată antreprenorială și care 
se stabilește într-o exploatație agricolă ca 
șef al acesteia;

Or. it
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Amendamentul 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera u

Textul propus de Comisie Amendamentul

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia;

(u) „tânăr fermier”: un fermier cu vârsta 
mai mică de 40 de ani la momentul 
depunerii cererii, care se stabilește pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă ca șef 
al acesteia și/sau care deține competențele 
și calificările profesionale adecvate;

Or. it

Amendamentul 248
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ua (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ua) „femeie-fermier” înseamnă o 
persoană fizică de sex feminin care 
desfășoară o „activitate agricolă” în 
sensul definiției din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012;

Or. en

Amendamentul 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ua (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ua) „nou agricultor”: agricultorul care 
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deține cunoștințe și competențe 
profesionale suficiente și care se stabilește 
pentru prima data într-o exploatație 
agricolă ca șef al acesteia 

Or. fr

Amendamentul 250
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xa) „agricultor”: un agricultor activ 
conform articolului 4 alineatul 1 litera (a) 
și articolului 9 din Regulamentul (UE) 
privind regulile pentru plățile directe sub 
regimul general al PAC. 

Or. fr

Amendamentul 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xa) „fermier” înseamnă un fermier activ 
în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (a) și articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a 
unor norme privind plățile directe 
acordate fermierilor prin scheme de 
sprijin în cadrul politicii agricole comune;

Or. en
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Amendamentul 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xa) „lucrător agricol salariat”: angajat al 
unui fermier cu contract de muncă 
permanent, cu contract de muncă 
permanent cu caracter sezonier sau cu 
contract de muncă temporară, a cărui 
activitate este fundamentală pentru 
agricultură și lanțul de valori și ale cărui 
condiții în ceea ce privește stabilitatea, 
siguranța și profesionalismul ar trebui 
îmbunătățite.

Or. es

Amendamentul 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xb) „femeie-fermier”: persoană de genul 
feminin care desfășoară o „activitate 
agricolă” astfel cum este definită în 
prezentul regulament.

Or. es

Justificare

Propunerea de regulament ar trebui să includă măsuri pentru femeile-fermier.

Amendamentul 254
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xa) „organizații de producători”: 
organizațiile menționate în 
Regulamentul (UE) nr. 281/2011 de 
instituire a organizației comune de piață 
unică a piețelor agricole 

Or. es

Amendamentul 255
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xb) „asociație de organizații de 
producție”: asociațiile menționate în 
Regulamentul (UE) nr. 281/2011 de 
instituire a organizației comune de piață a 
produselor agricole.

Or. es

Amendamentul 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xa) „asociații ale organizațiilor de 
producători”: asociațiile organizațiilor de 
producători prevăzute la articolul 107 din 
Propunerea de regulament privind OCP 
unică.
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Or. it

Amendamentul 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xb) „furnizori de servicii agricole”: 
antreprenorii agromecanici care 
furnizează servicii agricole profesionale și 
calificate în zonele rurale și care 
efectuează, în contul terților, operațiuni 
privind marile culturi, creșterea, 
gestionarea pădurilor și a spațiilor verzi 
ale entităților teritoriale, în cazul în care 
se solicită utilizarea unor echipamente și 
mașini voluminoase și avansate din punct 
de vedere tehnologic.

Or. it

Amendamentul 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xc) „servicii agricole”: furnizarea de 
către furnizorii de servicii agricole 
contractanților publici sau privați a unor 
lucrări pe câmp, precum cele privind 
marile culturi agricole, creșterea și
gestionarea pădurilor și a spațiilor verzi.

Or. it
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Amendamentul 259
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xa) „inovare”: inițiative și activități 
desfășurate de fermieri, grupuri de 
fermieri, comunități rurale, ONG-uri, 
întreprinderi rurale sau parteneriate 
public-private cu sau fără implicarea 
cercetătorilor și a personalităților din 
mediul academic care facilitează 
schimbul de bune practici și de know-how 
și implementarea de proiecte de cercetare 
și de tehnici care introduc noi produse, 
noi procese și noi forme de organizare 
între actori în circuitul economic și 
contribuie astfel la condiții de viață 
îmbunătățite și la practici și venituri 
durabile;

Or. en

Amendamentul 260
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xb) „dezvoltare locală gestionată de 
comunitate”: guvernanță descentralizată, 
ascendentă și acțiune în parteneriat la 
nivel local și subregional, care 
încurajează actorii din mediul rural să 
planifice și să realizeze strategii de 
dezvoltare locală multisectoriale, bazate 
pe suprafețe, prin promovarea proprietății 
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comune, a consolidării capacităților la 
nivelul comunității și al inovării;

Or. en

Amendamentul 261
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xc) „ferme mici”: unități agricole de mici 
dimensiuni care includ fermierii de 
semisubzistență și fermierii care lucrează 
cu normă redusă cu mai puțin de 5 ha sau 
25 % din cifra de afaceri medie din 
agricultură a unui stat membru sau a 
unei regiuni;

Or. en

Amendamentul 262
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xd) „agricultură nechimică”: înseamnă 
metode alternative de combatere a 
dăunătorilor care se bazează pe tehnici 
agronomice cum ar fi cele menționate la 
punctul 1 din anexa III la 
Directiva 2009/128/CE sau pe metode 
fizice, mecanice sau biologice de control 
al dăunătorilor;

Or. en
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Amendamentul 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xa) „metode nechimice” înseamnă 
metode alternative pesticidelor și 
produselor utilizate pentru protecția 
plantelor și combaterea dăunătorilor, 
bazate pe tehnici agronomice cum ar fi 
cele menționate la punctul 1 din anexa III 
la Directiva 2009/128/CE sau pe metode 
fizice, mecanice sau biologice de 
combatere a dăunătorilor;

Or. en

Amendamentul 264
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xe (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xe) „sistem agricol sustenabile avansat”: 
practici agricole integrate care depășesc 
normele existente de ecocondiționalitate 
(regulamentele ..xxx) și care progresează 
în continuu pentru a îmbunătăți 
gestionarea ciclurilor nutrienților, a 
eficienței energetice și a reducerii 
deșeurilor, menținând și crescând 
diversitatea culturilor, a animalelor și a 
vieții sălbatice pe exploatațiile agricole;

Or. en



AM\903101RO.doc 167/172 PE489.640v01-00

RO

Amendamentul 265
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xf) „sisteme agricole nesustenabile”: 
practici agricole și zootehnice care 
încalcă în mod repetat normele existente 
de ecocondiționalitate (astfel cum sunt 
prevăzute în anexa II la regulamentul 
orizontal) din cauza naturii fundamentale 
a sistemului agricol utilizat;

Or. en

Justificare

Normele pertinente de ecocondiționalitate includ: un nivel scăzut de gestionare a ciclului 
nutrienților și de poluare a apelor subterane (bune condiții agricole și de mediu 1-3 și cerințe 
legale în materie de gestionare 1a), suprapoluarea cu referire la hectarele disponibile (bune 
condiții agricole și de mediu 3a) și o dependență mare față de alimentarea externă cu energie 
și nutrienți; biodiversitatea (cerințe legale în materie de gestionare 2-3 și 3a) și siguranța 
alimentară (cerințe legale în materie de gestionare 4-6)

Amendamentul 266
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera xg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xg) „agricultura de mare valoare 
naturală” înseamnă sisteme agricole care 
găzduiesc activități agricole și terenuri 
agricole care, datorită caracteristicilor 
lor, ar putea sprijini niveluri ridicate de 
biodiversitate sau de specii și de habitate 
care prezintă interes din punctul de 
vedere al conservării. Aceste sisteme sunt 
caracterizate de o agricultură de mică 
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intensitate și de proporții ridicate de 
vegetație naturală sau seminaturală. De 
asemenea, acestea pot fi caracterizate de o 
mare diversitate a acoperirii terenurilor.

Or. en

Amendamentul 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Definițiile prevăzute la articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [plăți directe] 
se aplică, de asemenea, în sensul 
prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 268
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește definiția tânărului 
fermier, prevăzută la alineatul (1) litera (u), 
se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind condițiile în care o 
persoană juridică poate fi considerată 
„tânăr fermier”, inclusiv stabilirea unei 
perioade de grație pentru dobândirea 
competențelor profesionale.

(2) În ceea ce privește definiția tânărului 
fermier, prevăzută la alineatul (1) litera (u), 
precum și a fermelor mici prevăzută la 
litera (xc), se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 90 privind condițiile în care o 
persoană juridică poate fi considerată 
„tânăr fermier” sau mic fermier, inclusiv 
stabilirea unei perioade de grație pentru 
dobândirea competențelor profesionale și 
ținând cont de specificul fiecărui stat 
membru.
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Or. en

Amendamentul 269
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 
completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unui sector agricol 
mai echilibrat din punct de vedere teritorial 
și ecologic, mai benefic pentru climă, mai 
rezilient și mai inovator.

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 
completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unui sector agricol 
mai echilibrat din punct de vedere teritorial 
și ecologic, mai rezilient, mai inovator și 
mai durabil din punct de vedere 
economic.

Or. en

Amendamentul 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 
completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unui sector agricol 

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 
completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unui sector agricol și 
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mai echilibrat din punct de vedere teritorial 
și ecologic, mai benefic pentru climă, mai
rezilient și mai inovator.

silvic echilibrat din punct de vedere 
teritorial și ecologic, benefic pentru climă, 
rezilient și competitiv, productiv și
inovator.

Or. de

Justificare

Obiectivele ELER ar trebui să fie coerente cu obiectivele de creștere ale Strategiei 
Europa 2020 și ar trebui abordată din această cauză competitivitatea exploatațiilor agricole. 
Agricultura și silvicultura sunt legate direct de pădure, prin urmare, acestea trebuie privite 
ca o problemă globală.

Amendamentul 271
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 
completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unui sector agricol
mai echilibrat din punct de vedere 
teritorial și ecologic, mai benefic pentru 
climă, mai rezilient și mai inovator.

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 
completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unei dezvoltări 
socioeconomice în zonele rurale
echilibrate din punct de vedere teritorial și 
ecologic, benefice pentru climă, reziliente
și inovatoare.

Or. de

Amendamentul 272
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 
completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unui sector agricol 
mai echilibrat din punct de vedere teritorial 
și ecologic, mai benefic pentru climă, mai 
rezilient și mai inovator.

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 
completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unui sector agricol 
mai echilibrat din punct de vedere teritorial 
și ecologic, mai rezilient, mai inovator și 
mai durabil din punct de vedere 
economic.

Or. en

Amendamentul 273
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 
completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unui sector agricol 
mai echilibrat din punct de vedere teritorial 
și ecologic, mai benefic pentru climă, mai 
rezilient și mai inovator.

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 
completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unui sector agricol 
mai echilibrat din punct de vedere teritorial 
și ecologic, mai benefic pentru climă, mai 
rezilient și mai inovator, care include 
pădurile și care ar trebui să aibă rolul 
esențial de a produce cantitatea necesară 
de alimente de calitate în cadrul Uniunii, 
în permanență, pentru popoarele Uniunii.

Or. pt
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Amendamentul 274
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEADR contribuie la strategia 
Europa 2020 prin promovarea dezvoltării 
rurale durabile în întreaga Uniune, venind 
în completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unui sector agricol 
mai echilibrat din punct de vedere teritorial 
și ecologic, mai benefic pentru climă, mai 
rezilient și mai inovator.

FEADR contribuie la strategia 
Europa 2020 în cadrul unei strategii 
europene de dezvoltare rurală prin 
promovarea dezvoltării rurale durabile în 
întreaga Uniune, venind în completarea 
celorlalte instrumente ale politicii agricole 
comune (denumită în continuare „PAC”),
în completarea politicii de coeziune și a 
politicii comune în domeniul pescuitului și 
în coordonare cu acestea. FEADR 
contribuie la realizarea în Uniune a unui 
sector agricol mai echilibrat din punct de 
vedere teritorial și ecologic, mai benefic 
pentru climă, mai rezilient și mai inovator.

Or. fr


