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Amendamentul 111
Britta Reimers

Propunere de regulament
-

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. de

Justificare

Ar fi mai bine ca agricultura să fie eliberată de dependența de tipul „Big Brother”, atât 
pentru fermierii, cât și pentru consumatorii dintr-o Europă liberă și orientată către piață. Din 
nefericire, în propunerea sa Comisia nu a reușit să progreseze în această direcție și să 
elimine subvențiile în mod sistematic. Dimpotrivă, se preconizează o extindere a structurilor 
existente, iar sporirea sarcinilor de natură birocratică generează mai multe cheltuieli pentru 
solicitanți și pentru statele membre.

Amendamentul 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind „PAC în perspectiva 
anului 2020: Cum răspundem provocărilor 
viitorului legate de alimentație, resurse 
naturale și teritorii” prezintă potențialele 
provocări, obiectivele și orientările pentru 
politica agricolă comună (PAC) după 2013. 
În lumina dezbaterii pe marginea 
respectivei comunicări, PAC trebuie
reformată cu începere de la 
1 ianuarie 2014. Reforma respectivă 

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind „PAC în perspectiva 
anului 2020: Cum răspundem provocărilor 
viitorului legate de alimentație, resurse 
naturale și teritorii” prezintă potențialele 
provocări, obiectivele și orientările pentru 
politica agricolă comună (PAC) după 2013. 
În lumina dezbaterii pe marginea 
respectivei comunicări, PAC ar trebui
reformată cu începere de la 
1 ianuarie 2014. Reforma respectivă ar 
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trebuie să cuprindă toate instrumentele 
principale ale PAC, inclusiv Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 
19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme 
comune pentru sistemele de ajutor direct 
pentru agricultori în cadrul politicii 
agricole comune și de instituire a anumitor 
sisteme de ajutor pentru agricultori, de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, 
(CE) nr. 378/2007 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003,. 
Ținând seama de amploarea acestei 
reforme, este necesar ca Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 să fie abrogat și înlocuit 
cu un text nou. De asemenea, în măsura 
posibilităților, reforma trebuie să 
raționalizeze și să simplifice dispozițiile.

trebui să cuprindă toate instrumentele 
principale ale PAC, inclusiv Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 
19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme 
comune pentru sistemele de ajutor direct 
pentru agricultori în cadrul politicii 
agricole comune și de instituire a anumitor 
sisteme de ajutor pentru agricultori, de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, 
(CE) nr. 378/2007 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. 
Reforma ar trebui să raționalizeze și să 
simplifice dispozițiile.

Or. en

Amendamentul 113
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind „PAC în perspectiva 
anului 2020: Cum răspundem provocărilor 
viitorului legate de alimentație, resurse 
naturale și teritorii” prezintă potențialele 
provocări, obiectivele și orientările pentru 
politica agricolă comună (PAC) după 2013. 
În lumina dezbaterii pe marginea 
respectivei comunicări, PAC trebuie
reformată cu începere de la 
1 ianuarie 2014. Reforma respectivă 
trebuie să cuprindă toate instrumentele 
principale ale PAC, inclusiv Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 
19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme 

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind „PAC în perspectiva 
anului 2020: Cum răspundem provocărilor 
viitorului legate de alimentație, resurse 
naturale și teritorii” prezintă potențialele 
provocări, obiectivele și orientările pentru 
politica agricolă comună (PAC) după 2013. 
În lumina dezbaterii pe marginea 
respectivei comunicări, PAC ar trebui
reformată cu începere de la 
1 ianuarie 2014. Reforma respectivă ar 
trebui să cuprindă toate instrumentele 
principale ale PAC, inclusiv Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 
19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme 
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comune pentru sistemele de ajutor direct 
pentru agricultori în cadrul politicii 
agricole comune și de instituire a anumitor 
sisteme de ajutor pentru agricultori, de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, 
(CE) nr. 378/2007 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. 
Ținând seama de amploarea acestei 
reforme, este necesar ca Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 să fie abrogat și înlocuit 
cu un text nou. De asemenea, în măsura 
posibilităților, reforma trebuie să 
raționalizeze și să simplifice dispozițiile.

comune pentru sistemele de ajutor direct 
pentru agricultori în cadrul politicii 
agricole comune și de instituire a anumitor 
sisteme de ajutor pentru agricultori, de 
modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, 
(CE) nr. 378/2007 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. 
Ținând seama de amploarea acestei 
reforme, este necesar ca Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 să fie abrogat și înlocuit 
cu un text nou. De asemenea, reforma ar 
trebui să raționalizeze și să simplifice 
dispozițiile.

Or. pt

Amendamentul 114
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Este nevoie de o politică agricolă 
puternică, susținută de bugetul necesar în 
perioada 2007-2013 pentru a determina o 
creștere reală, obiectivul fiind acela de a 
acorda Uniunii Europene posibilitatea de 
a produce în orice moment cantitatea și 
varietatea necesare de produse alimentare 
de înaltă calitate și de a contribui la 
promovarea ocupării forței de muncă, de 
a conserva și de a produce bunuri 
ecologice, de a combate schimbările 
climatice și de a gestiona teritoriile. În 
plus, PAC ar trebui să se bazeze pe 
dispoziții ușor de înțeles de către fermieri, 
de către alte părți interesate și de către 
cetățeni în general, pentru a promova 
transparența punerii în aplicare, pentru a 
permite supravegherea și a reduce 
costurile suportate de operatori și 
administratori.
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Amendamentul 115
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Întrucât politica agricolă comună 
este în contradicție cu principiile pieței 
unice și cu principiul asigurării unor 
condiții de concurență echitabile pentru 
toate părțile implicate în întreaga Uniune 
Europeană și pe piețele mondiale. Aceasta 
nu este compatibilă cu normele UE în 
materie de concurență și cu normele 
referitoare la ajutorul de stat aplicabile în 
toate celelalte sectoare. Prin urmare, 
cheltuielile PAC cu plățile directe și cu 
instrumentele de gestionare a pieței ar 
trebui să înregistreze o scădere 
substanțială și ar trebui să se pună capăt 
derogărilor de la normele în materie de 
ajutor de stat și de concurență, ceea ce ar 
permite fermierilor europeni să concureze 
în mod liber, atât în cadrul UE, cât și pe 
piețele mondiale.

Or. en

Justificare

Nu se recomandă utilizarea subvențiilor de stat pentru favorizarea unor ferme mai puțin 
eficiente în detrimentul fermelor mai eficiente.

Amendamentul 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Întrucât politica agricolă comună 
este în contradicție cu principiile pieței 
unice și cu principiul asigurării unor 
condiții de concurență echitabile pentru 
toate părțile implicate în întreaga Uniune 
Europeană. Aceasta nu este compatibilă 
cu normele UE în materie de concurență 
și cu normele referitoare la ajutorul de 
stat aplicabile în toate celelalte sectoare. 
Prin urmare, cheltuielile PAC cu plățile 
directe și instrumentele de gestionare a 
pieței ar trebui să înregistreze o scădere 
substanțială și ar trebui să se pună capăt 
derogărilor de la normele în materie de 
ajutor de stat și de concurență. Pentru a 
respecta principiile pieței unice, fondurile 
publice destinate agriculturii ar trebui să 
se concentreze exclusiv pe realizarea 
obiectivelor Strategiei 2020, permițându-
le fermierilor europeni să concureze în 
mod liber, atât în cadrul UE, cât și pe 
piețele mondiale.

Or. en

Amendamentul 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie compatibilă cu 
obiectivele cooperării pentru dezvoltare 
prevăzute în cadrul de politică al Uniunii
privind securitatea alimentară 
(COM(2010)0127), cu obiectivul specific 
de a garanta că aplicarea măsurilor PAC 
nu compromite capacitatea de producție 
alimentară și securitatea alimentară pe 
termen lung a statelor și capacitatea 
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acestor populații de a-și procura hrana, 
respectând în același timp obligația de 
coerență a politicilor pentru dezvoltare în 
conformitate cu articolul 208 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 118
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să fie compatibilă cu 
obiectivele cooperării pentru dezvoltare 
prevăzute în cadrul de politică al Uniunii
privind securitatea alimentară
(COM(2010)0127), cu obiectivul specific 
de a garanta că aplicarea măsurilor PAC 
nu compromite capacitatea de producție 
alimentară și securitatea alimentară pe 
termen lung a statelor și capacitatea 
acestor populații de a-și procura hrana, 
respectând în același timp obligația de 
coerență a politicilor pentru dezvoltare în 
conformitate cu articolul 208 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru implementarea prezentului 

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
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regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, 
trebuie să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate practicilor agricole benefice 
pentru climă și mediu; stabilirea plafonului 
anual al plății destinate zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale; 
stabilirea plafonului anual al plății 
destinate tinerilor fermieri; stabilirea 
plafoanelor anuale pentru sprijinul cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de autorizare și notificările 
adresate producătorilor cu privire la 
autorizarea terenurilor și a soiurilor în 
scopul acordării plății specifice pentru 
cultura de bumbac; elaborarea de norme 
privind calcularea reducerii cuantumului 
plății specifice pentru cultura de bumbac; 
adoptarea de norme privind cerințele 
generale de notificare. 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 Comisie.

regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, ar 
trebui să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate practicilor agricole benefice 
pentru climă și mediu; stabilirea plafonului 
anual al plății destinate zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale; 
stabilirea plafonului anual al plății 
destinate tinerilor fermieri; adoptarea de 
norme privind procedura de autorizare și 
notificările adresate producătorilor cu 
privire la autorizarea terenurilor și a 
soiurilor în scopul acordării plății specifice 
pentru cultura de bumbac; elaborarea de 
norme privind calcularea reducerii 
cuantumului plății specifice pentru cultura 
de bumbac; adoptarea de norme privind 
cerințele generale de notificare. 
Competențele respective ar trebui
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 Comisie.

Or. en



PE491.238v01-00 10/173 AM\905018RO.doc

RO

Amendamentul 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, 
trebuie să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate practicilor agricole benefice 
pentru climă și mediu; stabilirea plafonului 
anual al plății destinate zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale; 
stabilirea plafonului anual al plății 
destinate tinerilor fermieri; stabilirea 
plafoanelor anuale pentru sprijinul cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de autorizare și notificările 
adresate producătorilor cu privire la 
autorizarea terenurilor și a soiurilor în 
scopul acordării plății specifice pentru 
cultura de bumbac; elaborarea de norme 
privind calcularea reducerii cuantumului 
plății specifice pentru cultura de bumbac; 
adoptarea de norme privind cerințele 
generale de notificare. Competențele 
respective trebuie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, ar 
trebui să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate practicilor agricole benefice 
pentru climă și mediu; stabilirea plafonului 
anual al plății destinate zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale; 
stabilirea plafonului anual al plății 
destinate tinerilor fermieri; stabilirea 
plafoanelor anuale pentru sprijinul cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ; elaborarea de norme privind 
calcularea reducerii cuantumului plății 
specifice pentru cultura de bumbac; 
adoptarea de norme privind cerințele 
generale de notificare. Competențele 
respective ar trebui 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 Comisie.
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stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 121
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, 
trebuie să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate practicilor agricole benefice 
pentru climă și mediu; stabilirea plafonului 
anual al plății destinate zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale; 
stabilirea plafonului anual al plății 
destinate tinerilor fermieri; stabilirea 
plafoanelor anuale pentru sprijinul cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de autorizare și notificările 
adresate producătorilor cu privire la 
autorizarea terenurilor și a soiurilor în 
scopul acordării plății specifice pentru 

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, ar 
trebui să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate practicilor agricole benefice 
pentru climă și mediu; stabilirea plafonului 
anual al plății destinate zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale; 
stabilirea plafonului anual al plății 
destinate tinerilor fermieri; stabilirea 
plafoanelor anuale pentru sprijinul cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ; elaborarea de norme privind 
calcularea reducerii cuantumului plății 
specifice pentru cultura de bumbac; 
adoptarea de norme privind cerințele 
generale de notificare. Competențele 
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cultura de bumbac; elaborarea de norme 
privind calcularea reducerii cuantumului 
plății specifice pentru cultura de bumbac; 
adoptarea de norme privind cerințele 
generale de notificare. 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 Comisie.

respective ar trebui 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 Comisie.

Or. en

Amendamentul 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, 
trebuie să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate practicilor agricole benefice 
pentru climă și mediu; stabilirea plafonului 
anual al plății destinate zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale; 
stabilirea plafonului anual al plății
destinate tinerilor fermieri; stabilirea

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, ar 
trebui să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate practicilor agricole benefice 
pentru climă și mediu; stabilirea plafonului 
anual al unei plăți voluntare destinate 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale; stabilirea plafonului anual al unei 
plăți voluntare destinate tinerilor fermieri; 
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plafoanelor anuale pentru sprijinul cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de autorizare și notificările 
adresate producătorilor cu privire la 
autorizarea terenurilor și a soiurilor în 
scopul acordării plății specifice pentru 
cultura de bumbac; elaborarea de norme 
privind calcularea reducerii cuantumului 
plății specifice pentru cultura de bumbac; 
adoptarea de norme privind cerințele 
generale de notificare. 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 Comisie.

stabilirea plafoanelor anuale pentru 
sprijinul cuplat facultativ; adoptarea de 
norme privind procedura de evaluare și de 
aprobare a deciziilor în cadrul sprijinului 
cuplat facultativ; adoptarea de norme 
privind procedura de evaluare și de 
aprobare a deciziilor în cadrul sprijinului 
cuplat facultativ; adoptarea de norme 
privind procedura de autorizare și 
notificările adresate producătorilor cu 
privire la autorizarea terenurilor și a 
soiurilor în scopul acordării unei plăți
temporare specifice pentru cultura de 
bumbac; elaborarea de norme privind 
calcularea reducerii cuantumului plății 
specifice pentru cultura de bumbac; 
adoptarea de norme privind cerințele 
generale de notificare. Competențele 
respective ar trebui 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 Comisie.

Or. de

Amendamentul 123
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, 
trebuie să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 

(5) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament și pentru a se evita concurența 
neloială sau discriminarea între fermieri, ar 
trebui să se confere Comisiei competențe 
de executare în ceea ce privește: stabilirea 
plafonului național anual pentru schema de 
plată de bază; adoptarea de norme privind 
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cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate practicilor agricole benefice 
pentru climă și mediu; stabilirea plafonului 
anual al plății destinate zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale; 
stabilirea plafonului anual al plății 
destinate tinerilor fermieri; stabilirea 
plafoanelor anuale pentru sprijinul cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor în cadrul sprijinului cuplat 
facultativ; adoptarea de norme privind 
procedura de autorizare și notificările 
adresate producătorilor cu privire la 
autorizarea terenurilor și a soiurilor în 
scopul acordării plății specifice pentru 
cultura de bumbac; elaborarea de norme 
privind calcularea reducerii cuantumului 
plății specifice pentru cultura de bumbac; 
adoptarea de norme privind cerințele 
generale de notificare. 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 Comisie.

cererile de alocare a drepturilor la plată; 
adoptarea de măsuri privind retransferarea 
drepturilor la plată nefolosite în rezerva 
națională; adoptarea unor cerințe legate de 
notificarea către autoritățile naționale a 
transferării drepturilor la plată și de 
termenele în care trebuie efectuată această 
notificare; stabilirea plafonului anual al 
plății destinate practicilor agricole benefice 
pentru climă și mediu; stabilirea plafonului 
anual al plății destinate zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale; 
stabilirea plafonului anual al plății 
destinate tinerilor fermieri și noilor 
fermieri; stabilirea plafoanelor anuale 
pentru sprijinul cuplat facultativ; adoptarea 
de norme privind procedura de evaluare și 
de aprobare a deciziilor în cadrul 
sprijinului cuplat facultativ; adoptarea de 
norme privind procedura de autorizare și 
notificările adresate producătorilor cu 
privire la autorizarea terenurilor și a 
soiurilor în scopul acordării plății specifice 
pentru cultura de bumbac; elaborarea de 
norme privind calcularea reducerii 
cuantumului plății specifice pentru cultura 
de bumbac; adoptarea de norme privind 
cerințele generale de notificare. 
Competențele respective ar trebui
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 Comisie.

Or. en

Amendamentul 124
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sistemele agricole avansate și 
durabile ar trebui considerate drept 
precursori, în sensul că în viitor linia 
directoare și obiectivele ar trebui să fie 
reprezentate de sisteme agricole cu 
practici care să depășească normele 
fundamentale de ecocondiționalitate
prevăzute de Regulamentul (UE) 
nr. ...[HZR] și care să progreseze în 
permanență pentru a îmbunătăți 
gestionarea nutrimentelor, a ciclurilor de 
apă și a fluxurilor de energie, cu scopul 
de a reduce daunele produse mediului și 
irosirea resurselor neregenerabile și de a 
menține un grad înalt de diversitate a 
culturilor, de diversitate animală și 
naturală.

Or. en

Amendamentul 125
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Sisteme agricole nedurabile: practici 
agricole și de reproducere animală care 
încalcă în mod sistematic și grav normele 
de ecocondiționalitate în domeniul 
mediului și al sănătății publice, al 
sănătății animalelor și a plantelor - din 
cauza gestionării insuficiente a 
nutrimentelor și a poluării ulterioare a 
apei, densitatea inventarului de vite fiind 
prea mare pentru numărul disponibil de 
hectare, din cauza gradului ridicat de 
dependență față de energia externă, din 
cauza biocidelor, a antibioticelor, a apei și 
a cantității de nutrimente - astfel de 
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sisteme nu ar trebui să beneficieze de 
ajutor de la PAC.

Or. en

Justificare

Aceste sisteme intrinsec nedurabile care produc costuri externalizate suplimentare pentru 
societate, pentru PAC sau pentru bugetul UE nu ar trebui să beneficieze de ajutor comunitar. 
Ref.: ecocondiționalitatea, astfel cum este definită în titlul VI și în anexa II la Regulamentul 
(UE) nr. ......[HZR].

Amendamentul 126
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia trebuie să adopte acte de 
punere în aplicare care să fie aplicabile 
imediat atunci când motive de maximă 
urgență impun acest lucru, în cazuri 
justificate corespunzător, legate de 
măsurile excepționale de gestionare 
destinate să soluționeze problemele urgente 
și neprevăzute care se pot ivi în unul sau 
mai multe state membre.

(6) Comisia ar trebui să adopte acte 
delegate care să fie aplicabile imediat 
atunci când motive de maximă urgență 
impun acest lucru, în cazuri justificate 
corespunzător, legate de măsurile 
excepționale de gestionare destinate să 
soluționeze problemele urgente și 
neprevăzute care se pot ivi în unul sau mai 
multe state membre.

Or. de

Amendamentul 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a ține seama de noua legislație 
privind schemele de sprijin care poate fi 
adoptată după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, trebuie să se 

eliminat
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delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290, în 
scopul modificării listei schemelor de 
sprijin reglementate de prezentul 
regulament.

Or. es

Justificare

Întrucât domeniul de aplicare reprezintă un element esențial al prezentului regulament, toate 
modificările trebuie efectuate prin procedura legislativă ordinară.

Amendamentul 128
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a ține seama de noua legislație 
privind schemele de sprijin care poate fi 
adoptată după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290, în 
scopul modificării listei schemelor de 
sprijin reglementate de prezentul 
regulament.

eliminat

Or. es

Justificare

Domeniul de aplicare reprezintă un element esențial al prezentului regulament și ar trebui 
modificat numai printr-un act fundamental.

Amendamentul 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a ține seama de noua legislație 
privind schemele de sprijin care poate fi 
adoptată după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290, în 
scopul modificării listei schemelor de 
sprijin reglementate de prezentul 
regulament.

eliminat

Or. es

Amendamentul 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul stabilirii mai multor 
definiții privind accesul la sprijinul 
acordat în temeiul prezentului 
regulament, al stabilirii cadrului în care 
statele membre trebuie să definească 
activitățile minime care trebuie efectuate 
pe suprafețele păstrate în mod natural într-
o stare adecvată pentru pășunat sau 
cultivare, precum și criteriile care trebuie 
îndeplinite de către fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de menținere a suprafeței agricole într-o 
stare adecvată pentru cultivare și criteriile 
pentru determinarea predominanței ierbii 
și a altor plante furajere erbacee în ceea 
ce privește pajiștile permanente.

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul stabilirii
criteriilor pentru determinarea 
predominanței ierbii și a altor plante 
furajere erbacee în cadrul pajiștilor 
permanente. Regulamentul stabilește
cadrul în care statele membre trebuie să 
definească atât activitățile minime care 
trebuie efectuate pe suprafețele păstrate în 
mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau cultivare, cât și criteriile care 
trebuie îndeplinite de către fermieri pentru 
a se considera că aceștia au respectat 
obligația de menținere a suprafeței agricole 
într-o stare adecvată pentru cultivare.

Or. es
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Justificare

Acest amendament este în concordanță cu modificările propuse la articolul 4.

Amendamentul 131
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul stabilirii mai multor 
definiții privind accesul la sprijinul 
acordat în temeiul prezentului 
regulament, al stabilirii cadrului în care 
statele membre trebuie să definească 
activitățile minime care trebuie efectuate 
pe suprafețele păstrate în mod natural într-
o stare adecvată pentru pășunat sau
cultivare, precum și criteriile care trebuie 
îndeplinite de către fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de menținere a suprafeței agricole într-o 
stare adecvată pentru cultivare și criteriile 
pentru determinarea predominanței ierbii 
și a altor plante furajere erbacee în ceea 
ce privește pajiștile permanente.

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul stabilirii
criteriilor pentru determinarea 
predominanței ierbii și a altor plante 
furajere erbacee în cadrul pajiștilor 
permanente. Regulamentul stabilește
cadrul în care statele membre trebuie să 
definească atât activitățile minime care 
trebuie efectuate pe suprafețele păstrate în 
mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat și cultivare, cât și criteriile care 
trebuie îndeplinite de către fermieri pentru 
a se considera că aceștia au respectat 
obligația de menținere a suprafeței agricole 
într-o stare adecvată pentru cultivare.

Or. es

Justificare

Reglementarea aspectelor-cheie ar trebui să se realizeze prin intermediul unor acte 
fundamentale și nu prin intermediul actelor delegate ale Comisiei.

Amendamentul 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul stabilirii mai multor 
definiții privind accesul la sprijinul 
acordat în temeiul prezentului 
regulament, al stabilirii cadrului în care 
statele membre trebuie să definească 
activitățile minime care trebuie efectuate 
pe suprafețele păstrate în mod natural într-
o stare adecvată pentru pășunat sau 
cultivare, precum și criteriile care trebuie 
îndeplinite de către fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de menținere a suprafeței agricole într-o 
stare adecvată pentru cultivare și criteriile 
pentru determinarea predominanței ierbii 
și a altor plante furajere erbacee în ceea 
ce privește pajiștile permanente.

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul stabilirii
criteriilor pentru determinarea 
predominanței ierbii și a altor plante 
furajere erbacee cadrul pajiștilor 
permanente. Regulamentul stabilește
cadrul în care statele membre trebuie să 
definească atât activitățile minime care 
trebuie efectuate pe suprafețele păstrate în 
mod natural într-o stare adecvată pentru 
pășunat sau cultivare, cât și criteriile care 
trebuie îndeplinite de către fermieri pentru 
a se considera că aceștia au respectat 
obligația de menținere a suprafeței agricole 
într-o stare adecvată pentru cultivare.

Or. es

Amendamentul 133
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 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9)Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul stabilirii mai multor 
definiții privind accesul la sprijinul 
acordat în temeiul prezentului 

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul stabilirii 
cadrului în care statele membre trebuie să 
definească activitățile minime care trebuie 
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regulament, al stabilirii cadrului în care 
statele membre trebuie să definească 
activitățile minime care trebuie efectuate 
pe suprafețele păstrate în mod natural într-
o stare adecvată pentru pășunat sau 
cultivare, precum și criteriile care trebuie 
îndeplinite de către fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de menținere a suprafeței agricole într-o 
stare adecvată pentru cultivare și criteriile 
pentru determinarea predominanței ierbii 
și a altor plante furajere erbacee în ceea 
ce privește pajiștile permanente.

efectuate pe suprafețele păstrate în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau cultivare, precum și criteriile care 
trebuie îndeplinite de către fermieri pentru 
a se considera că aceștia au respectat 
obligația de menținere a suprafeței 
agricole – care înseamnă orice suprafață 
de teren arabil, de pajiște și pășune 
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente – într-o stare adecvată pentru 
cultivare.

Or. it

Amendamentul 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul stabilirii mai multor 
definiții privind accesul la sprijinul acordat 
în temeiul prezentului regulament, al 
stabilirii cadrului în care statele membre 
trebuie să definească activitățile minime 
care trebuie efectuate pe suprafețele 
păstrate în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau cultivare, 
precum și criteriile care trebuie îndeplinite 
de către fermieri pentru a se considera că 
aceștia au respectat obligația de menținere 
a suprafeței agricole într-o stare adecvată 
pentru cultivare și criteriile pentru 
determinarea predominanței ierbii și a 
altor plante furajere erbacee în ceea ce 
privește pajiștile permanente.

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul stabilirii 
cadrului în care statele membre trebuie să 
definească activitățile minime care trebuie 
efectuate pe suprafețele păstrate în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau cultivare, precum și criteriile care 
trebuie îndeplinite de către fermieri pentru 
a se considera că aceștia au respectat 
obligația de menținere a suprafeței 
agricole, care înseamnă orice suprafață de 
teren arabil, de pajiște permanentă sau 
cultivată cu culturi permanente, într-o 
stare adecvată pentru cultivare.
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Or. en

Amendamentul 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul stabilirii mai multor 
definiții privind accesul la sprijinul acordat 
în temeiul prezentului regulament, al 
stabilirii cadrului în care statele membre 
trebuie să definească activitățile minime 
care trebuie efectuate pe suprafețele 
păstrate în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau cultivare, 
precum și criteriile care trebuie îndeplinite 
de către fermieri pentru a se considera că 
aceștia au respectat obligația de menținere 
a suprafeței agricole într-o stare adecvată 
pentru cultivare și criteriile pentru 
determinarea predominanței ierbii și a 
altor plante furajere erbacee în ceea ce 
privește pajiștile permanente.

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul stabilirii 
cadrului în care statele membre trebuie să 
definească activitățile minime care trebuie 
efectuate pe suprafețele păstrate în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau cultivare, precum și criteriile care 
trebuie îndeplinite de către fermieri pentru 
a se considera că aceștia au respectat 
obligația de menținere a suprafeței 
agricole, care înseamnă orice suprafață de 
teren arabil, de pajiște permanentă sau 
cultivată cu culturi permanente, într-o 
stare adecvată pentru cultivare.

Or. en

Amendamentul 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se ține seama de anumite (9) Pentru a se ține seama de anumite 
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elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul stabilirii mai multor 
definiții privind accesul la sprijinul acordat 
în temeiul prezentului regulament, al 
stabilirii cadrului în care statele membre 
trebuie să definească activitățile minime 
care trebuie efectuate pe suprafețele 
păstrate în mod natural într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau cultivare, 
precum și criteriile care trebuie îndeplinite 
de către fermieri a se considera că aceștia 
au respectat obligația de menținere a 
suprafeței agricole într-o stare adecvată 
pentru cultivare și criteriile pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere erbacee în ceea ce privește 
pajiștile permanente.

elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta acte în conformitate cu
articolul 290 din tratat, în scopul stabilirii 
mai multor definiții privind accesul la 
sprijinul acordat în temeiul prezentului 
regulament, al stabilirii cadrului în care 
statele membre trebuie să definească 
activitățile minime care trebuie efectuate 
pe suprafețele păstrate în mod natural într-
o stare adecvată pentru pășunat sau 
cultivare, precum și criteriile care trebuie 
îndeplinite de către fermieri a se considera 
că aceștia au respectat obligația de 
menținere a suprafeței agricole într-o stare 
adecvată pentru cultivare și criteriile pentru 
determinarea predominanței ierbii și a altor 
plante furajere erbacee în ceea ce privește 
pășunile, pajiștile și culturile permanente.

Or. en

Amendamentul 137
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a se garanta că sumele 
destinate finanțării PAC respectă 
plafoanele anuale menționate la 
articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) nr. […] [HZR], trebuie menținută o 
ajustare a nivelului sprijinului direct în 
orice an calendaristic. Ajustarea plăților 
directe trebuie aplicată numai plăților 
care urmează să fie acordate fermierilor 
și care depășesc 5 000 EUR în anul 
calendaristic corespunzător. Având în 
vedere nivelurile plăților directe destinate 
fermierilor din Bulgaria și România în 
cadrul aplicării mecanismului de 

(11) Pentru a se garanta că sumele 
destinate finanțării PAC respectă 
plafoanele anuale menționate la articolul 
16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], ar trebui menținută o 
ajustare a nivelului sprijinului direct în 
orice an calendaristic. Având în vedere 
nivelurile plăților directe destinate 
fermierilor din Bulgaria și România în 
cadrul aplicării mecanismului de 
introducere progresivă a tuturor plăților 
directe acordate în statele membre 
respective, acest instrument de disciplină 
financiară nu ar trebui să se aplice în 
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introducere progresivă a tuturor plăților 
directe acordate în statele membre 
respective, acest instrument de disciplină 
financiară nu trebuie să se aplice în statele 
membre respective decât de la 
1 ianuarie 2016.

statele membre respective decât de la 
1 ianuarie 2016.

Or. en

Amendamentul 138
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a se garanta că sumele 
destinate finanțării PAC respectă 
plafoanele anuale menționate la 
articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) nr. […] [HZR], trebuie menținută o 
ajustare a nivelului sprijinului direct în 
orice an calendaristic. Ajustarea plăților 
directe trebuie aplicată numai plăților care 
urmează să fie acordate fermierilor și care 
depășesc 5 000 EUR în anul calendaristic 
corespunzător. Având în vedere nivelurile 
plăților directe destinate fermierilor din 
Bulgaria și România în cadrul aplicării 
mecanismului de introducere progresivă a 
tuturor plăților directe acordate în statele 
membre respective, acest instrument de 
disciplină financiară nu trebuie să se 
aplice în statele membre respective decât 
de la 1 ianuarie 2016.

(11) Pentru a se garanta că sumele 
destinate finanțării PAC respectă 
plafoanele anuale menționate la 
articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) nr. […] [HZR], ar trebui menținută o 
ajustare a nivelului sprijinului direct în 
orice an calendaristic. Ajustarea plăților 
directe ar trebui aplicată numai plăților 
care urmează să fie acordate fermierilor și 
care depășesc 5 000 EUR în anul 
calendaristic corespunzător.

Or. bg

Amendamentul 139
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activități agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăți imobiliare 
și societăți care administrează terenuri 
sportive. Pentru a asigura o mai bună 
orientare a sprijinului, statele membre 
trebuie să se abțină de la a acorda plăți 
directe unor asemenea persoane fizice și 
juridice. Fermierii mai mici cu jumătate de 
normă contribuie în mod direct la 
vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care 
aceștia nu trebuie împiedicați să primească 
ajutoare directe.

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor persoane fizice 
și juridice al căror scop comercial nu era 
deloc, sau era doar marginal, orientat către 
realizarea unei activități agricole. Pentru a 
asigura o mai bună orientare a sprijinului 
și pentru a-l adapta cât mai mult realității 
naționale, fiecărui stat membru ar trebui 
să i se încredințeze responsabilitatea de a 
defini noțiunea de „fermier activ”. Astfel, 
statele membre se abțin de la a acorda 
plăți directe unor entități precum societăți 
de transport, aeroporturi, societăți 
imobiliare, societăți care administrează 
terenuri sportive, campinguri sau societăți 
miniere, cu excepția cazului în care 
acestea pot dovedi că îndeplinesc criteriile 
pentru fermierii activi. Deși statele 
membre ar trebui să decidă dacă entitățile 
pot primi plăți directe, nu se poate ca 
entitățile enumerate anterior să fie 
exclude de la plățile directe în UE în 
același timp. Fermierii mai mici cu 
fracțiune de normă contribuie în mod 
direct la vitalitatea zonelor rurale, motiv 
pentru care aceștia nu ar trebui împiedicați 
să primească ajutoare directe cu scopul de 
a menține diversitatea activității agricole.

Or. en

Amendamentul 140
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
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fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activități agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăți imobiliare 
și societăți care administrează terenuri 
sportive. Pentru a asigura o mai bună 
orientare a sprijinului, statele membre 
trebuie să se abțină de la a acorda plăți 
directe unor asemenea persoane fizice 
Fermierii mai mici cu jumătate de normă 
contribuie în mod direct la vitalitatea 
zonelor rurale, motiv pentru care aceștia nu 
trebuie împiedicați să primească ajutoare 
directe.

fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activități agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăți imobiliare 
și societăți care administrează terenuri 
sportive. Pentru a asigura o mai bună 
orientare a sprijinului, statele membre ar 
trebui să se abțină de la a acorda plăți 
directe unor asemenea persoane fizice 
Fermierii mai mici cu fracțiune de normă 
contribuie în mod direct la vitalitatea 
zonelor rurale, motiv pentru care aceștia nu 
ar trebui împiedicați să primească ajutoare 
directe, care reprezintă o importantă sursă 
de venituri suplimentare în special în 
zonele care se confruntă cu dezavantaje 
naturale, fiind esențială pentru 
viabilitatea veniturilor familiei și pentru 
structurile economice și sociale ale 
regiunilor respective.

Or. pt

Amendamentul 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activități agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăți imobiliare 
și societăți care administrează terenuri 
sportive. Pentru a asigura o mai bună 
orientare a sprijinului, statele membre 
trebuie să se abțină de la a acorda plăți 
directe unor asemenea persoane fizice și 

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activități agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăți imobiliare 
și societăți care administrează terenuri 
sportive, precum și unor beneficiari ale 
căror terenuri nu erau utilizate pentru 
activități agricole. Pentru a asigura o mai 
bună orientare a sprijinului, statele membre 
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juridice. Fermierii mai mici cu jumătate de 
normă contribuie în mod direct la 
vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care 
aceștia nu trebuie împiedicați să primească 
ajutoare directe.

ar trebui să se abțină de la a acorda plăți 
directe unor asemenea persoane fizice și 
juridice și/sau cu privire la aceste 
terenuri. Fermierii mai mici cu fracțiune
de normă contribuie în mod direct la 
vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care 
aceștia nu ar trebui împiedicați să 
primească ajutoare directe.

Or. en

Amendamentul 142
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activități agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăți imobiliare 
și societăți care administrează terenuri 
sportive. Pentru a asigura o mai bună 
orientare a sprijinului, statele membre 
trebuie să se abțină de la a acorda plăți 
directe unor asemenea persoane fizice și 
juridice. Fermierii mai mici cu jumătate de 
normă contribuie în mod direct la 
vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care 
aceștia nu trebuie împiedicați să primească 
ajutoare directe.

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activități agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăți imobiliare 
și societăți care administrează terenuri 
sportive. Pentru a asigura o mai bună 
orientare a sprijinului, statele membre ar 
trebui să beneficieze de oportunitatea de a 
exclude acordarea de plăți directe unor 
asemenea persoane fizice și juridice. 
Fermierii mai mici cu fracțiune de normă 
contribuie în mod direct la vitalitatea 
zonelor rurale, motiv pentru care aceștia nu 
ar trebui împiedicați să primească ajutoare 
directe.

Or. en

Amendamentul 143
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Plățile directe ar trebui să fie 
rezervate numai fermierilor existenți și 
noilor fermieri cu ferme de toate 
dimensiunile și proveniți din toate 
sectoarele agricole dacă aceștia produc în 
mod activ alimente și alte produse 
agricole sau/și contribuie la gestionarea 
durabilă a resurselor naturale. Investitorii 
de capital în terenuri și societățile care nu 
sunt implicate în mod activ în producția 
agricolă sau în gestionarea resurselor 
naturale sunt excluse de la plățile directe.

Or. en

Amendamentul 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 
al Comisiei permite statelor membre să 
stabilească criterii pentru a hotărî dacă o 
suprafață agricolă a unei exploatații este 
considerată ca fiind utilizată în principal 
pentru activități agricole. Pentru a 
îmbunătăți direcționarea plăților directe, 
ar trebui să se consolideze și să se extindă 
temeiul juridic pentru excluderea de către 
statele membre și de către regiuni a 
anumitor zone neagricole de la plățile 
directe. În plus față de criterii cum ar fi 
intensitatea, natura, durata și calendarul 
activităților neagricole, statele membre și 
regiunile ar trebui să poată exclude și 
regiunile care fac parte dintr-o 
infrastructură neagricolă sau care dețin o 
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funcție neagricolă.

Or. en

Amendamentul 145
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a evita o sarcină 
administrativă excesivă cauzată de 
gestionarea plății unor sume mici, statele 
membre nu trebuie, în general, să acorde 
plăți directe în cazul în care plata ar fi 
mai mică de 100 EUR sau în cazul în care 
suprafața eligibilă a exploatației pentru 
care se solicită sprijin ar fi mai mică de 
un hectar. Totuși, deoarece structurile 
economiilor agricole ale statelor membre 
variază considerabil și pot să fie foarte 
diferite față de structura unei ferme medii 
din Uniune, statele membre trebuie să fie 
autorizate să aplice praguri minime care 
să reflecte propria lor situație particulară. 
Datorită structurii foarte specifice a 
agriculturii din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, statele 
membre trebuie să poată decide dacă în 
regiunile respective trebuie sau nu să se 
aplice vreun prag minim. Mai mult, 
statele membre trebuie să aibă 
posibilitatea de a opta pentru 
implementarea unuia dintre cele două 
tipuri de prag minim, luând în 
considerare particularitățile structurilor 
sectoarelor lor agricole. Întrucât ar fi 
posibil să se acorde plăți fermierilor 
deținători ai așa-numitelor exploatații 
„fără teren”, aplicarea pragului bazat pe 
suprafață ar fi ineficientă. În consecință, 
acestor fermieri trebuie să li se aplice 
cuantumul minim legat de sprijin. Pentru 

eliminat
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a se asigura tratamentul egal al 
fermierilor din Bulgaria și România, ale 
căror plăți directe fac obiectul 
introducerii progresive, pragul minim 
trebuie să se bazeze pe cuantumurile 
finale care urmează să fie acordate la 
încheierea procesului de introducere 
progresivă.

Or. en

Amendamentul 146
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a evita o sarcină administrativă 
excesivă cauzată de gestionarea plății unor 
sume mici, statele membre nu trebuie, în 
general, să acorde plăți directe în cazul în 
care plata ar fi mai mică de 100 EUR sau 
în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care se solicită sprijin ar 
fi mai mică de un hectar. Totuși, deoarece 
structurile economiilor agricole ale statelor 
membre variază considerabil și pot să fie 
foarte diferite față de structura unei ferme 
medii din Uniune, statele membre trebuie
să fie autorizate să aplice praguri minime 
care să reflecte propria lor situație 
particulară. Datorită structurii foarte 
specifice a agriculturii din regiunile 
ultraperiferice și din insulele mici din 
Marea Egee, statele membre trebuie să 
poată decide dacă în regiunile respective 
trebuie sau nu să se aplice vreun prag 
minim. Mai mult, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a opta pentru 
implementarea unuia dintre cele două tipuri 
de prag minim, luând în considerare 
particularitățile structurilor sectoarelor lor 
agricole. Întrucât ar fi posibil să se acorde 
plăți fermierilor deținători ai așa-numitelor 

(14) Pentru a evita o sarcină administrativă 
excesivă cauzată de gestionarea plății unor 
sume mici, statele membre nu ar trebui, în 
general, să acorde plăți directe în cazul în 
care plata ar fi mai mică de 500 EUR sau 
în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care se solicită sprijin ar 
fi mai mică de două hectare. Totuși, 
deoarece structurile economiilor agricole 
ale statelor membre variază considerabil și 
pot să fie foarte diferite față de structura 
unei ferme medii din Uniune, statele 
membre ar trebui să fie autorizate să aplice 
praguri minime care să reflecte propria lor 
situație particulară. Datorită structurii 
foarte specifice a agriculturii din regiunile 
ultraperiferice și din insulele mici din 
Marea Egee, statele membre ar trebui să 
poată decide dacă în regiunile respective ar 
trebui sau nu să se aplice vreun prag 
minim. Mai mult, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a opta pentru 
implementarea unuia dintre cele două tipuri 
de prag minim, luând în considerare 
particularitățile structurilor sectoarelor lor 
agricole. Întrucât ar fi posibil să se acorde 
plăți fermierilor deținători ai așa-numitelor 
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exploatații „fără teren”, aplicarea pragului 
bazat pe suprafață ar fi ineficientă. În 
consecință, acestor fermieri trebuie să li se 
aplice cuantumul minim legat de sprijin. 
Pentru a se asigura tratamentul egal al 
fermierilor din Bulgaria și România, ale 
căror plăți directe fac obiectul introducerii 
progresive, pragul minim trebuie să se 
bazeze pe cuantumurile finale care 
urmează să fie acordate la încheierea 
procesului de introducere progresivă.

exploatații „fără teren”, aplicarea pragului 
bazat pe suprafață ar fi ineficientă. În 
consecință, acestor fermieri ar trebui să li 
se aplice cuantumul minim legat de sprijin. 
Pentru a se asigura tratamentul egal al 
fermierilor din Bulgaria și România, ale 
căror plăți directe fac obiectul introducerii 
progresive, pragul minim ar trebui să se 
bazeze pe cuantumurile finale care 
urmează să fie acordate la încheierea 
procesului de introducere progresivă.

Or. es

Amendamentul 147
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a evita o sarcină administrativă 
excesivă cauzată de gestionarea plății unor 
sume mici, statele membre nu trebuie, în 
general, să acorde plăți directe în cazul în 
care plata ar fi mai mică de 100 EUR sau 
în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care se solicită sprijin ar 
fi mai mică de un hectar. Totuși, deoarece 
structurile economiilor agricole ale statelor 
membre variază considerabil și pot să fie 
foarte diferite față de structura unei ferme 
medii din Uniune, statele membre trebuie
să fie autorizate să aplice praguri minime 
care să reflecte propria lor situație 
particulară. Datorită structurii foarte 
specifice a agriculturii din regiunile 
ultraperiferice și din insulele mici din 
Marea Egee, statele membre trebuie să 
poată decide dacă în regiunile respective 
trebuie sau nu să se aplice vreun prag 
minim. Mai mult, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a opta pentru 
implementarea unuia dintre cele două tipuri 
de prag minim, luând în considerare 
particularitățile structurilor sectoarelor lor 

(14) Pentru a evita o sarcină administrativă 
excesivă cauzată de gestionarea plății unor 
sume mici, statele membre nu ar trebui, în 
general, să acorde plăți directe în cazul în 
care plata ar fi mai mică de 100 EUR sau 
în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care se solicită sprijin ar 
fi mai mică de un hectar. Totuși, deoarece 
structurile economiilor agricole ale statelor 
membre variază considerabil și pot să fie 
foarte diferite față de structura unei ferme 
medii din Uniune, statele membre ar trebui
să fie autorizate să aplice praguri minime 
care să reflecte propria lor situație 
particulară. Datorită structurii foarte 
specifice a agriculturii din regiunile 
ultraperiferice și din insulele mici din 
Marea Egee, statele membre ar trebui să 
poată decide dacă în regiunile respective ar 
trebui sau nu să se aplice vreun prag 
minim. Mai mult, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a opta pentru 
implementarea unuia dintre cele două tipuri 
de prag minim, luând în considerare 
particularitățile structurilor sectoarelor lor 
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agricole. Întrucât ar fi posibil să se acorde 
plăți fermierilor deținători ai așa-numitelor 
exploatații „fără teren”, aplicarea pragului 
bazat pe suprafață ar fi ineficientă. În 
consecință, acestor fermieri trebuie să li se 
aplice cuantumul minim legat de sprijin.
Pentru a se asigura tratamentul egal al 
fermierilor din Bulgaria și România, ale 
căror plăți directe fac obiectul 
introducerii progresive, pragul minim 
trebuie să se bazeze pe cuantumurile 
finale care urmează să fie acordate la 
încheierea procesului de introducere 
progresivă.

agricole. Întrucât ar fi posibil să se acorde 
plăți fermierilor deținători ai așa-numitelor 
exploatații „fără teren”, aplicarea pragului 
bazat pe suprafață ar fi ineficientă. În 
consecință, acestor fermieri ar trebui să li 
se aplice cuantumul minim legat de sprijin.

Or. bg

Amendamentul 148
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a evita o sarcină administrativă 
excesivă cauzată de gestionarea plății unor 
sume mici, statele membre nu trebuie, în 
general, să acorde plăți directe în cazul în 
care plata ar fi mai mică de 100 EUR sau 
în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care se solicită sprijin ar 
fi mai mică de un hectar. Totuși, deoarece 
structurile economiilor agricole ale statelor 
membre variază considerabil și pot să fie 
foarte diferite față de structura unei ferme 
medii din Uniune, statele membre trebuie
să fie autorizate să aplice praguri minime 
care să reflecte propria lor situație 
particulară. Datorită structurii foarte 
specifice a agriculturii din regiunile 
ultraperiferice și din insulele mici din 
Marea Egee, statele membre trebuie să 
poată decide dacă în regiunile respective 
trebuie sau nu să se aplice vreun prag 
minim. Mai mult, statele membre trebuie

(14) Pentru a evita o sarcină administrativă 
excesivă cauzată de gestionarea plății unor 
sume mici, statele membre nu ar trebui să 
acorde plăți directe în cazul în care plata ar 
fi mai mică de 100 EUR sau în cazul în 
care suprafața eligibilă a exploatației 
pentru care se solicită sprijin ar fi mai mică 
de un hectar. Totuși, deoarece structurile 
economiilor agricole ale statelor membre 
variază considerabil și pot să fie foarte 
diferite față de structura unei ferme medii 
din Uniune, statele membre ar trebui să fie 
autorizate să aplice praguri minime care să 
reflecte propria lor situație particulară. 
Datorită structurii foarte specifice a 
agriculturii din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, statele 
membre ar trebui să poată decide dacă în 
regiunile respective ar trebui sau nu să se 
aplice vreun prag minim. Mai mult, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 



AM\905018RO.doc 33/173 PE491.238v01-00

RO

să aibă posibilitatea de a opta pentru 
implementarea unuia dintre cele două tipuri 
de prag minim, luând în considerare 
particularitățile structurilor sectoarelor lor 
agricole. Întrucât ar fi posibil să se acorde 
plăți fermierilor deținători ai așa-numitelor 
exploatații „fără teren”, aplicarea pragului 
bazat pe suprafață ar fi ineficientă. În 
consecință, acestor fermieri trebuie să li se 
aplice cuantumul minim legat de sprijin. 
Pentru a se asigura tratamentul egal al 
fermierilor din Bulgaria și România, ale 
căror plăți directe fac obiectul introducerii 
progresive, pragul minim trebuie să se 
bazeze pe cuantumurile finale care 
urmează să fie acordate la încheierea 
procesului de introducere progresivă.

opta pentru implementarea unuia dintre 
cele două tipuri de prag minim, luând în 
considerare particularitățile structurilor 
sectoarelor lor agricole. Întrucât ar fi 
posibil să se acorde plăți fermierilor 
deținători ai așa-numitelor exploatații „fără 
teren”, aplicarea pragului bazat pe 
suprafață ar fi ineficientă. În consecință, 
acestor fermieri ar trebui să li se aplice 
cuantumul minim legat de sprijin. Pentru a 
se asigura tratamentul egal al fermierilor 
din Bulgaria și România, ale căror plăți 
directe fac obiectul introducerii progresive, 
pragul minim ar trebui să se bazeze pe 
cuantumurile finale care urmează să fie 
acordate la încheierea procesului de 
introducere progresivă.

Or. en

Amendamentul 149
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Noua schemă specifică pentru micii 
fermieri recunoaște rolul important pe 
care îl joacă peste trei sferturi dintre 
producătorii europeni de produse 
alimentare care lucrează cu normă 
parțială sau în agricultura de 
semisubzistență și de subzistență. 
Agricultura la scară mică nu este un 
dezavantaj sau un model învechit al 
agriculturii europene, ci o realitate în 
multe state membre ale Uniunii Europene 
și un element al dezvoltării și al ocupării 
durabile a forței de muncă în mediul 
rural. Prin urmare, statele membre 
trebuie să contribuie în mod constructiv la 
definirea clară a identității acestor mici 
fermieri în țările lor și a lucrurilor de care 
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au nevoie pentru a realiza venituri 
echitabile cu sprijinul PAC.

Or. en

Amendamentul 150
Brian Simpson

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu 
necesită același nivel de sprijin unitar 
pentru ca obiectivul sprijinului pentru 
venit să fie atins în mod eficient. În plus, 
datorită potențialului lor de adaptare, 
marilor beneficiari le este mai ușor să 
funcționeze cu niveluri mai reduse de 
sprijin unitar. Prin urmare, pentru a 
îmbunătăți repartizarea plăților între 
fermieri, este corect să se introducă un 
sistem pentru marii beneficiari, în care 
nivelul sprijinului să fie redus progresiv 
și, în cele din urmă, plafonat. Acest sistem 
trebuie să țină însă seama de intensitatea 
muncii remunerate pentru a se evita 
efectele disproporționate asupra 
exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar 
putea determina reducerea efectelor 
benefice pe care acestea urmăresc să le 
realizeze. Pentru ca plafonarea să devină 
eficace, statele membre trebuie să 
stabilească anumite criterii pentru a evita 
tranzacțiile abuzive ale unor fermieri care 
doresc să evite efectele acesteia. 

eliminat
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Veniturile obținute prin reducerea și de 
plafonarea plăților destinate marilor 
beneficiari trebuie să rămână în statele 
membre în care au fost generate și trebuie
să fie utilizate pentru finanțarea de 
proiecte care aduc o contribuție 
semnificativă în domeniul inovării, în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
[RDR].

Or. en

Justificare

Dispoziția propusă constituie o barieră în calea creșterii competitivității întrucât stimulează 
divizarea structurilor agricole, ceea ce atrage atenția asupra faptului că extinderea 
structurală nu este de dorit și conduce în mod inevitabil la efecte negative asupra 
productivității muncii. De asemenea, ar afecta diverse organizații de caritate întrucât este un 
instrument de ajutor pentru venit care nu este orientat în mod corespunzător către nevoi. În 
plus, aceasta ar impune și mai multe sarcini administrative și ar reprezenta o problemă în 
ceea ce privește principiul tratamentului egal al beneficiarilor.

Amendamentul 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu 
necesită același nivel de sprijin unitar 
pentru ca obiectivul sprijinului pentru 
venit să fie atins în mod eficient. În plus, 
datorită potențialului lor de adaptare, 
marilor beneficiari le este mai ușor să 
funcționeze cu niveluri mai reduse de 
sprijin unitar. Prin urmare, pentru a 

eliminat
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îmbunătăți repartizarea plăților între 
fermieri, este corect să se introducă un 
sistem pentru marii beneficiari, în care 
nivelul sprijinului să fie redus progresiv 
și, în cele din urmă, plafonat. Acest sistem 
trebuie să țină însă seama de intensitatea 
muncii remunerate pentru a se evita 
efectele disproporționate asupra 
exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar 
putea determina reducerea efectelor 
benefice pe care acestea urmăresc să le 
realizeze. Pentru ca plafonarea să devină 
eficace, statele membre trebuie să 
stabilească anumite criterii pentru a evita 
tranzacțiile abuzive ale unor fermieri care 
doresc să evite efectele acesteia. 
Veniturile obținute prin reducerea și de 
plafonarea plăților destinate marilor 
beneficiari trebuie să rămână în statele 
membre în care au fost generate și trebuie
să fie utilizate pentru finanțarea de 
proiecte care aduc o contribuție 
semnificativă în domeniul inovării, în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
[RDR].

Or. en

Amendamentul 152
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 

eliminat
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faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu 
necesită același nivel de sprijin unitar 
pentru ca obiectivul sprijinului pentru 
venit să fie atins în mod eficient. În plus, 
datorită potențialului lor de adaptare, 
marilor beneficiari le este mai ușor să 
funcționeze cu niveluri mai reduse de 
sprijin unitar. Prin urmare, pentru a 
îmbunătăți repartizarea plăților între 
fermieri, este corect să se introducă un 
sistem pentru marii beneficiari, în care 
nivelul sprijinului să fie redus progresiv 
și, în cele din urmă, plafonat. Acest sistem 
trebuie să țină însă seama de intensitatea 
muncii remunerate pentru a se evita 
efectele disproporționate asupra 
exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar 
putea determina reducerea efectelor 
benefice pe care acestea urmăresc să le 
realizeze. Pentru ca plafonarea să devină 
eficace, statele membre trebuie să 
stabilească anumite criterii pentru a evita 
tranzacțiile abuzive ale unor fermieri care 
doresc să evite efectele acesteia. 
Veniturile obținute prin reducerea și de 
plafonarea plăților destinate marilor 
beneficiari trebuie să rămână în statele 
membre în care au fost generate și trebuie
să fie utilizate pentru finanțarea de 
proiecte care aduc o contribuție 
semnificativă în domeniul inovării, în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
[RDR].

Or. en
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Amendamentul 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu 
necesită același nivel de sprijin unitar 
pentru ca obiectivul sprijinului pentru 
venit să fie atins în mod eficient. În plus, 
datorită potențialului lor de adaptare, 
marilor beneficiari le este mai ușor să 
funcționeze cu niveluri mai reduse de 
sprijin unitar. Prin urmare, pentru a 
îmbunătăți repartizarea plăților între 
fermieri, este corect să se introducă un 
sistem pentru marii beneficiari, în care 
nivelul sprijinului să fie redus progresiv 
și, în cele din urmă, plafonat. Acest sistem 
trebuie să țină însă seama de intensitatea 
muncii remunerate pentru a se evita 
efectele disproporționate asupra 
exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar 
putea determina reducerea efectelor 
benefice pe care acestea urmăresc să le 
realizeze. Pentru ca plafonarea să devină 
eficace, statele membre trebuie să 
stabilească anumite criterii pentru a evita 
tranzacțiile abuzive ale unor fermieri care 
doresc să evite efectele acesteia. 
Veniturile obținute prin reducerea și de 
plafonarea plăților destinate marilor 
beneficiari trebuie să rămână în statele 
membre în care au fost generate și trebuie 
să fie utilizate pentru finanțarea de 
proiecte care aduc o contribuție 
semnificativă în domeniul inovării, în 

eliminat
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temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
[RDR].

Or. en

Amendamentul 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareș-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu 
necesită același nivel de sprijin unitar 
pentru ca obiectivul sprijinului pentru 
venit să fie atins în mod eficient. În plus, 
datorită potențialului lor de adaptare, 
marilor beneficiari le este mai ușor să 
funcționeze cu niveluri mai reduse de 
sprijin unitar. Prin urmare, pentru a 
îmbunătăți repartizarea plăților între 
fermieri, este corect să se introducă un 
sistem pentru marii beneficiari, în care 
nivelul sprijinului să fie redus progresiv 
și, în cele din urmă, plafonat. Acest sistem 
trebuie să țină însă seama de intensitatea 
muncii remunerate pentru a se evita 
efectele disproporționate asupra 
exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar 
putea determina reducerea efectelor 

eliminat
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benefice pe care acestea urmăresc să le 
realizeze. Pentru ca plafonarea să devină 
eficace, statele membre trebuie să 
stabilească anumite criterii pentru a evita 
tranzacțiile abuzive ale unor fermieri care 
doresc să evite efectele acesteia. 
Veniturile obținute prin reducerea și de 
plafonarea plăților destinate marilor 
beneficiari trebuie să rămână în statele 
membre în care au fost generate și trebuie
să fie utilizate pentru finanțarea de 
proiecte care aduc o contribuție 
semnificativă în domeniul inovării, în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
[RDR].

Or. en

Amendamentul 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, potențialul 
de adaptare facilitează funcționarea 
marilor beneficiari cu niveluri mai mici 
de ajutor unitar. Prin urmare, pentru a 
îmbunătăți repartizarea plăților între 
fermieri, este corect să se introducă un 
sistem pentru marii beneficiari, în care 
nivelul sprijinului să fie redus progresiv 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează în 
primul rând prin faptul că se alocă sume în 
funcție de dimensiunea fermei. Datorită 
economiilor de mari proporții, beneficiarii 
mai mari nu necesită întotdeauna același 
nivel de sprijin unitar pentru ca obiectivul 
limitat al sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. Cu toate acestea, 
toate terenurile eligibile pe care aceștia le 
dețin trebuie să respecte normele privind 
ecocondiționalitatea și reglementările 
relevante în materie de mediu, iar fermele 
mai mari tind să contribuie mai mult la 
obiectivul general al securității 
alimentare. În plus, aceștia participă 
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și, în cele din urmă, plafonat. Acest sistem 
trebuie să țină însă seama de intensitatea 
muncii remunerate pentru a se evita 
efectele disproporționate asupra 
exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar 
putea determina reducerea efectelor 
benefice pe care acestea urmăresc să le 
realizeze. Pentru ca plafonarea să devină 
eficace, statele membre trebuie să 
stabilească anumite criterii pentru a evita 
tranzacțiile abuzive ale unor fermieri care 
doresc să evite efectele acesteia. Veniturile 
obținute prin reducerea și de plafonarea
plăților destinate marilor beneficiari 
trebuie să rămână în statele membre în care 
au fost generate și trebuie să fie utilizate 
pentru finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

deseori la inovarea de care este nevoie 
atât pentru a obține o securitate 
alimentară îmbunătățită, cât și în scopul 
durabilității. Prin urmare, nu este adecvat 
să se reducă sprijinul pentru aceste ferme. 
Orice reducere a plăților acordate 
fermelor mai mari ar trebui să țină seama 
de implicarea activă în inovare sau în 
activități agroecologice care pot fi 
benefice în ceea ce privește realizarea 
obiectivelor în materie de securitate 
alimentară și de mediu. Nicio reducere a 
plăților nu ar trebui să favorizeze fermele 
mai puțin eficiente în detrimentul celor 
mai eficiente. Toate veniturile obținute 
prin reducerea plăților destinate marilor 
beneficiari ar trebui să rămână în statele 
membre în care au fost generate și ar 
trebui să fie utilizate pentru finanțarea de 
proiecte care aduc o contribuție 
semnificativă în domeniul inovării sau al 
schemelor agroecologice, în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR].

Or. en

Amendamentul 156
James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează în 
primul rând prin faptul că se alocă sume în 
funcție de dimensiunea fermei. Datorită 
economiilor de mari proporții, beneficiarii 
mai mari nu necesită întotdeauna același 
nivel de sprijin unitar pentru ca obiectivul 
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obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, potențialul 
de adaptare facilitează funcționarea 
marilor beneficiari cu niveluri mai mici 
de ajutor unitar. Prin urmare, pentru a 
îmbunătăți repartizarea plăților între 
fermieri, este corect să se introducă un 
sistem pentru marii beneficiari, în care 
nivelul sprijinului să fie redus progresiv și, 
în cele din urmă, plafonat. Acest sistem 
trebuie să țină însă seama de intensitatea 
muncii remunerate pentru a se evita 
efectele disproporționate asupra 
exploatațiilor mari cu foarte mulți angajați. 
Respectivele niveluri maxime nu trebuie 
să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților
destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și trebuie să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

limitat al sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. Cu toate acestea, 
toate terenurile eligibile pe care aceștia le 
dețin trebuie să respecte normele privind 
ecocondiționalitatea și reglementările 
relevante în materie de mediu, iar fermele 
mai mari tind să contribuie mai mult la 
obiectivul general al securității 
alimentare. Prin urmare, este corect să se
aplice în continuare actualul sistem de 
reducere progresivă a sprijinului prin 
intermediul unei modulări degresive 
limitate pentru fermele care depășesc o 
anumită dimensiune. Acest sistem ar 
trebui să țină însă seama de intensitatea 
muncii remunerate pentru a se evita 
efectele disproporționate asupra 
exploatațiilor mari cu foarte mulți angajați. 
Veniturile obținute prin modularea 
progresivă aplicată marilor beneficiari ar 
trebui să rămână în statele membre în care 
au fost generate și ar trebui să fie utilizate 
pentru finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării sau al schemelor agroecologice, 
în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR].

Or. en

Amendamentul 157
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și ar trebui să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. De 
asemenea, plafonarea nu ar trebui să se 
aplice cooperativelor și altor entități 
juridice care includ mai mulți fermieri 
beneficiari de plăți directe și care primesc 
și direcționează plățile înainte de a le 
distribui integral membrilor lor. Pentru ca 
plafonarea să devină eficace, statele 
membre ar trebui să stabilească anumite 
criterii pentru a evita tranzacțiile abuzive 
ale unor fermieri care doresc să evite 
efectele acesteia. Veniturile obținute prin 
reducerea și plafonarea plăților destinate 
marilor beneficiari ar trebui să rămână în 
statele membre sau, după caz, în regiunile 
instituționale menționate la articolul 20 
din prezentul regulament, în care au fost 
generate și ar trebui să fie utilizate pentru
finanțarea de proiecte care aduc o 
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contribuție semnificativă în domeniul 
inovării sau de măsuri care favorizează 
crearea de locuri de muncă sau care atrag 
tinerii în sectorul agricol, în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR].

Or. es

Justificare

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Amendamentul 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
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corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și trebuie să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. De 
asemenea, plafonarea nu ar trebui să se 
aplice cooperativelor și altor entități 
juridice care includ mai mulți fermieri 
beneficiari de plăți directe și care primesc 
și direcționează plățile înainte de a le 
distribui integral membrilor lor. Pentru ca 
plafonarea să devină eficace, statele 
membre ar trebui să stabilească anumite 
criterii pentru a evita tranzacțiile abuzive 
ale unor fermieri care doresc să evite 
efectele acesteia. Veniturile obținute prin 
reducerea și plafonarea plăților destinate 
marilor beneficiari ar trebui să rămână în 
statele membre sau în regiunile în care au 
fost generate și ar trebui să fie utilizate fie 
pentru finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, fie pentru alte măsuri în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR]
sau, în cadrul primului pilon, ca plăți 
directe sau sprijin cuplat în temeiul 
prezentului regulament.

Or. es

Amendamentul 159
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și trebuie să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. De 
asemenea, plafonarea nu ar trebui să se 
aplice cooperativelor și altor entități 
juridice ai căror membri gestionează în 
comun o exploatație sau care includ mai 
mulți fermieri și care primesc și 
direcționează plățile înainte de a le 
distribui integral membrilor lor. Pentru ca 
plafonarea să devină eficace, statele 
membre ar trebui să stabilească anumite 
criterii pentru a evita tranzacțiile abuzive 
ale unor fermieri care doresc să evite 
efectele acesteia. Veniturile obținute prin 
reducerea și plafonarea plăților destinate 
marilor beneficiari ar trebui să rămână în 
statele membre în care au fost generate și 
ar trebui să fie utilizate pentru finanțarea 
de proiecte care aduc o contribuție 
semnificativă în domeniul inovării, în 
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temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR].

Or. de

Justificare

În aplicarea plafonării este necesar să se evite situația în care cooperativele și grupurile 
similare de producători agricoli trebuie să efectueze reduceri. Formele cooperative de 
agricultură devin din ce în ce mai importante în vederea îmbunătățirii poziției competitive a 
agriculturii. Aceste forme nu ar trebui discriminate.

Amendamentul 160
Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
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practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și trebuie să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Plafonarea nu ar trebui să se aplice 
cooperativelor și altor entități juridice ai 
căror membri gestionează în comun o 
exploatație agricolă sau care includ mai 
mulți fermieri și care primesc și 
direcționează plățile înainte de a le 
distribui integral membrilor lor. Pentru ca 
plafonarea să devină eficace, statele 
membre ar trebui să stabilească anumite 
criterii pentru a evita tranzacțiile abuzive 
ale unor fermieri care doresc să evite 
efectele acesteia. Veniturile obținute prin 
reducerea și plafonarea plăților destinate 
marilor beneficiari ar trebui să rămână în 
statele membre în care au fost generate și 
ar trebui să fie utilizate pentru finanțarea 
de proiecte care aduc o contribuție 
semnificativă în domeniul inovării, în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR].

Or. de

Justificare

Formele cooperative de agricultură devin din ce în ce mai importante și nu trebuie să fie 
discriminate.

Amendamentul 161
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
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faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și trebuie să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre ar trebui să stabilească 
criterii care să le permită să investească în 
sisteme agricole durabile, inclusiv cele 
definite în temeiul măsurilor de 
ecologizare stipulate de prezentul 
regulament, și/sau care să crească nivelul 
ocupării forței de muncă. Veniturile 
obținute prin reducerea și plafonarea 
plăților destinate marilor beneficiari ar 
trebui să rămână în statele membre în care 
au fost generate și ar trebui să fie utilizate 
pentru finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, al tranziției la sisteme durabile de 
producție și al creșterii nivelului ocupării 
forței de muncă în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. […] al Parlamentului European și 
al Consiliului din … privind sprijinul 
pentru dezvoltarea rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR) [RDR].
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Or. en

Amendamentul 162
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și trebuie să fie utilizate pentru 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre ar trebui să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari ar trebui să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și ar trebui să fie utilizate pentru 
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finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

finanțarea sectoarelor intensive, a creșterii 
animalelor și, în cazul în care finanțarea 
alternativă nu este disponibilă, a 
sectoarelor eligibile pentru subvenții 
vizând producția, scopul fiind acela de a 
asigura ocuparea forței de muncă.

Or. bg

Amendamentul 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
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Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost
generate și ar trebui să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre ar trebui să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari ar trebui să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate.

Or. en

Amendamentul 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
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seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari ar trebui să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și trebuie să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre ar trebui să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari ar trebui să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și ar trebui să fie utilizate pentru 
finanțarea de mecanisme publice care să 
obțină prețuri agricole stabile și rentabile.

Or. es

Amendamentul 165

Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
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potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și trebuie să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre ar trebui să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari ar trebui să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și ar trebui să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR]. Ulterior va fi posibil ca 
statele membre să aloce sumele generate 
de plafonare beneficiarilor mai mari, care 
au făcut obiectul unui exercițiu de
plafonare, în scopuri de investiții în 
inovare.

Or. fr

Amendamentul 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și trebuie să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
seama de munca remunerată, inclusiv de 
salariile și costurile cu contractorii, pentru 
a se evita efectele disproporționate asupra 
exploatațiilor mari cu foarte mulți angajați. 
Respectivele niveluri maxime nu ar trebui
să se aplice plăților acordate pentru practici 
agricole benefice pentru climă și mediu, 
întrucât acest lucru ar putea determina 
reducerea efectelor benefice pe care 
acestea urmăresc să le realizeze. Pentru ca 
plafonarea să devină eficace, statele 
membre ar trebui să stabilească anumite 
criterii pentru a evita tranzacțiile abuzive 
ale unor fermieri care doresc să evite 
efectele acesteia. Veniturile obținute prin 
reducerea și plafonarea plăților destinate 
marilor beneficiari ar trebui să rămână în 
statele membre în care au fost generate și 
ar trebui să fie utilizate pentru finanțarea 
de proiecte care aduc o contribuție 
semnificativă în domeniul inovării, în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
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european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR].

Or. en

Amendamentul 167
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre ar trebui să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și plafonarea plăților 
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destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și trebuie să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

destinate marilor beneficiari ar trebui să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și ar trebui să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării și al dezvoltării rurale, în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR].

Or. en

Amendamentul 168
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Introducerea conversiei și a 
plafonării plăților acordate fermierilor ar 
trebui nu numai să respecte principiul 
nediscriminării între statele membre și 
fermieri, ci și să soluționeze o problemă 
veche a dezechilibrelor extreme existente 
între regiunile rurale favorizate și cele 
defavorizate, precum și între populațiile 
lor. 20 % dintre fermieri încă primesc 
peste 80 % din plățile directe, consecința 
fiind că dezvoltarea acestora implică în 
mod constant desființarea unui număr din 
ce în ce mai mare de ferme mici, ceea ce 
determină o depopulare rapidă a 
regiunilor rurale. De asemenea, între 
statele membre vechi și statele membre 
noi persistă un dezechilibru extrem de 
mare în ceea ce privește plățile, ceea ce 
generează alte dezavantaje. Prin urmare, 
este nevoie de o îmbunătățire a 
condiționării și a alocării plăților directe, 
precum și de sprijinirea dezvoltării rurale, 
astfel încât fermierii să aibă posibilitatea 
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unei mai bune cooperări în vederea 
dezvoltării exploatațiilor proprii, iar 
programele de dezvoltare rurală ar putea 
oferi o infrastructură care să promoveze 
înnoirea generațiilor și dezvoltarea 
economiilor rurale.

Or. en

Amendamentul 169
Brian Simpson

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a facilita implementarea 
plafonării, în special în ceea ce privește 
procedurile pentru acordarea de plăți 
directe fermierilor și transferurile 
corespunzătoare către dezvoltarea rurală, 
trebuie să se stabilească plafoane nete 
pentru fiecare stat membru, pentru a se 
limita plățile care trebuie acordate 
fermierilor în urma aplicării plafonării. 
Pentru a se ține seama de particularitățile 
sprijinului PAC acordat în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al 
Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind
măsurile specifice din domeniul 
agriculturii în favoarea regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al 
Consiliului din 18 septembrie 2006 de 
stabilire a măsurilor specifice în domeniul 
agriculturii în favoarea insulelor mici din 
Marea Egee și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
precum și de faptul că aceste plăți directe 
nu fac obiectul plafonării, plafonul net 
pentru statele membre în cauză nu trebuie 
să includă plățile directe respective.

eliminat

Or. en
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Justificare

Dispoziția propusă constituie o barieră în calea creșterii competitivității întrucât stimulează 
divizarea structurilor agricole, ceea ce atrage atenția asupra faptului că extinderea 
structurală nu este de dorit și conduce în mod inevitabil la efecte negative asupra 
productivității muncii. De asemenea, ar afecta diverse organizații de caritate întrucât este un 
instrument de ajutor pentru venit care nu este orientat în mod corespunzător către nevoi. În 
plus, aceasta ar impune și mai multe sarcini administrative și ar reprezenta o problemă în 
ceea ce privește principiul tratamentului egal al beneficiarilor.

Amendamentul 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a facilita implementarea 
plafonării, în special în ceea ce privește 
procedurile pentru acordarea de plăți 
directe fermierilor și transferurile 
corespunzătoare către dezvoltarea rurală, 
trebuie să se stabilească plafoane nete 
pentru fiecare stat membru, pentru a se 
limita plățile care trebuie acordate 
fermierilor în urma aplicării plafonării. 
Pentru a se ține seama de particularitățile 
sprijinului PAC acordat în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al 
Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind 
măsurile specifice din domeniul 
agriculturii în favoarea regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al 
Consiliului din 18 septembrie 2006 de 
stabilire a măsurilor specifice în domeniul 
agriculturii în favoarea insulelor mici din 
Marea Egee și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
precum și de faptul că aceste plăți directe 
nu fac obiectul plafonării, plafonul net 
pentru statele membre în cauză nu trebuie
să includă plățile directe respective.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 171
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a facilita implementarea 
plafonării, în special în ceea ce privește 
procedurile pentru acordarea de plăți 
directe fermierilor și transferurile 
corespunzătoare către dezvoltarea rurală, 
trebuie să se stabilească plafoane nete 
pentru fiecare stat membru, pentru a se 
limita plățile care trebuie acordate 
fermierilor în urma aplicării plafonării. 
Pentru a se ține seama de particularitățile 
sprijinului PAC acordat în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al 
Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind 
măsurile specifice din domeniul 
agriculturii în favoarea regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al 
Consiliului din 18 septembrie 2006 de 
stabilire a măsurilor specifice în domeniul 
agriculturii în favoarea insulelor mici din 
Marea Egee și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
precum și de faptul că aceste plăți directe 
nu fac obiectul plafonării, plafonul net 
pentru statele membre în cauză nu trebuie
să includă plățile directe respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a facilita implementarea 
plafonării, în special în ceea ce privește 
procedurile pentru acordarea de plăți 
directe fermierilor și transferurile 
corespunzătoare către dezvoltarea rurală, 
trebuie să se stabilească plafoane nete 
pentru fiecare stat membru, pentru a se 
limita plățile care trebuie acordate 
fermierilor în urma aplicării plafonării. 
Pentru a se ține seama de particularitățile 
sprijinului PAC acordat în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al 
Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind
măsurile specifice din domeniul 
agriculturii în favoarea regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al 
Consiliului din 18 septembrie 2006 de 
stabilire a măsurilor specifice în domeniul 
agriculturii în favoarea insulelor mici din 
Marea Egee și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
precum și de faptul că aceste plăți directe 
nu fac obiectul plafonării, plafonul net 
pentru statele membre în cauză nu trebuie
să includă plățile directe respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareș-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a facilita implementarea 
plafonării, în special în ceea ce privește 
procedurile pentru acordarea de plăți 
directe fermierilor și transferurile 

eliminat
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corespunzătoare către dezvoltarea rurală, 
trebuie să se stabilească plafoane nete 
pentru fiecare stat membru, pentru a se 
limita plățile care trebuie acordate 
fermierilor în urma aplicării plafonării. 
Pentru a se ține seama de particularitățile 
sprijinului PAC acordat în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al 
Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind 
măsurile specifice din domeniul 
agriculturii în favoarea regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al 
Consiliului din 18 septembrie 2006 de 
stabilire a măsurilor specifice în domeniul 
agriculturii în favoarea insulelor mici din 
Marea Egee și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
precum și de faptul că aceste plăți directe 
nu fac obiectul plafonării, plafonul net 
pentru statele membre în cauză nu trebuie
să includă plățile directe respective.

Or. en

Amendamentul 174
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Dezvoltarea durabilă a zonelor 
rurale ar trebui să ocupe un loc prioritar 
în distribuirea fondurilor alocate politicii 
agricole comune. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să fie autorizate să 
transfere până la 20 % din plafonul lor 
anual național către perioada 
calendaristică 2014-2019 ca sprijin 
suplimentar pentru finanțarea 
programelor de dezvoltare rurală în 
temeiul FEADR. De asemenea, un sprijin 
suplimentar pentru acest obiectiv poate 
proveni din plățile neutilizate pentru 
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zonele cu dezavantaje naturale și din 
plățile neutilizate pentru practici agricole 
benefice pentru climă și mediu.

Or. pl

Amendamentul 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a evalua noua PAC, până la 
sfârșitul anului 2017 Comisia ar trebui să 
efectueze o revizuire a reformelor și a 
impactului acestora asupra mediului și 
producției agricole.

Or. en

Amendamentul 176
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Fermierii din statele membre care au 
aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 
sau ulterior au primit plăți directe pe baza 
unui mecanism de introducere progresivă 
prevăzut în actele de aderare 
corespunzătoare. În cazul Bulgariei și al 
României, acest mecanism va rămâne în 
vigoare în 2014 și în 2015. În plus, 
respectivele state membre au fost 
autorizate să acorde plăți directe naționale 
complementare. Posibilitatea de acordare 
a acestor plăți trebuie menținută în cazul 
Bulgariei și al României până la 

(19) Fermierii din statele membre care au 
aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 
sau ulterior au primit plăți directe pe baza 
unui mecanism de introducere progresivă 
prevăzut în actele de aderare 
corespunzătoare. În cazul Bulgariei și al 
României, acest mecanism ar trebui să fie 
revizuit în 2014 și în 2015 în vederea 
obținerii unei alocări echitabile a plăților 
directe între statele membre.
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introducerea progresivă integrală a 
acestora.

Or. bg

Amendamentul 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea asigurării unei mai bune 
distribuții a sprijinului între terenurile 
agricole din Uniune, inclusiv în statele 
membre care au aplicat schema de plată 
unică pe suprafață prevăzută de 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, o nouă 
schemă de plată de bază trebuie să 
înlocuiască schema de plată unică 
prevăzută de Regulamentul (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 
29 septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune și de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori și menținută în 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care a 
combinat mecanismele de sprijin existente 
anterior într-o schemă unică de plăți directe 
decuplate. Această măsură trebuie să 
determine expirarea drepturilor la plată 
obținute în temeiul regulamentelor 
respective și alocarea de drepturi la plată 
noi, deși tot pe baza numărului de hectare 
eligibile aflate la dispoziția fermierilor în 
primul an de implementare a schemei.

(20) În vederea asigurării unei mai bune 
distribuții a sprijinului în Uniune, o nouă 
schemă de plată de bază ar trebui să 
înlocuiască schema de plată unică 
prevăzută de Regulamentul (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 
29 septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune și de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori și menținută în 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care a 
combinat mecanismele de sprijin existente 
anterior într-o schemă unică de plăți directe 
decuplate. Statele membre ar trebui să își 
modifice sistemele actuale de sprijin în 
conformitate cu prezentul regulament, 
fără a elimina în mod obligatoriu 
modelele actuale de plăți directe.

Or. en

Amendamentul 178
Elisabeth Jeggle
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea asigurării unei mai bune 
distribuții a sprijinului între terenurile 
agricole din Uniune, inclusiv în statele 
membre care au aplicat schema de plată 
unică pe suprafață prevăzută de 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, o nouă 
schemă de plată de bază trebuie să 
înlocuiască schema de plată unică 
prevăzută de Regulamentul (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 
29 septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune și de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori și menținută în 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care a 
combinat mecanismele de sprijin existente 
anterior într-o schemă unică de plăți directe 
decuplate. Această măsură trebuie să 
determine expirarea drepturilor la plată 
obținute în temeiul regulamentelor 
respective și alocarea de drepturi la plată 
noi, deși tot pe baza numărului de hectare 
eligibile aflate la dispoziția fermierilor în 
primul an de implementare a schemei.

(20) În vederea asigurării unei mai bune 
distribuții a sprijinului între terenurile 
agricole din Uniune, inclusiv în statele 
membre care au aplicat schema de plată 
unică pe suprafață prevăzută de 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, o nouă 
schemă de plată de bază ar trebui să 
înlocuiască schema de plată unică 
prevăzută de Regulamentul (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 
29 septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune și de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori și menținută în 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care a 
combinat mecanismele de sprijin existente 
anterior într-o schemă unică de plăți directe 
decuplate. Este esențial ca această măsură 
să determine expirarea drepturilor la plată 
obținute în temeiul regulamentelor 
respective și alocarea de drepturi la plată 
noi, deși tot pe baza numărului de hectare 
eligibile aflate la dispoziția fermierilor în 
primul an de implementare a schemei.

Or. de

Justificare

Atunci când prezentul regulament va intra în vigoare, statele membre trebuie să fie obligate 
să efectueze o redistribuire a drepturilor la plată. Acest lucru va asigura egalitatea de șanse 
între operatorii care dețin drepturi la plată și noii operatori care intră în sistem.

Amendamentul 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă 
plăți directe peste media Uniunii. În plus,
toate drepturile la plată activate în 2019
într-un stat membru sau într-o regiune 
trebuie să aibă o valoare unitară uniformă, 
ca urmare a convergenței către această 
valoare care trebuie obținută prin măsuri 
lineare în cursul perioadei de tranziție. Cu 
toate acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri,
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
ar trebui autorizate ca, la calcularea 
valorii drepturilor la plată în primul an de 
aplicare a noii scheme, să țină seama, 
parțial, de factori istorici. Dezbaterea 
privind următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada care începe în 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil prin 
reducerea legăturii cu referințele istorice și 
având în vedere contextul general al 
bugetului Uniunii. Pentru a se asigura o 
repartizare mai egală a sprijinului direct, 
ținându-se totodată seama de diferențele 
care persistă în ceea ce privește nivelul 
salariilor și costurile de producție, 
nivelurile sprijinului direct pe hectar ar 
trebui să fie ajustate progresiv. 
Redistribuirea plăților directe ar trebui să 
respecte principiile de bază ale Strategiei 
Europa 2020 și, în același timp, să 
sublinieze necesitatea de a utiliza 
resursele Uniunii în scopul creșterii 
economice. În acest scop, plățile directe ar 
trebui să fie redistribuite pe baza unor 
criterii adecvate, obiective și 
nediscriminatorii, cum ar fi valoarea 
producției agricole, valoarea adăugată, 
forța de muncă și puterea de cumpărare.
Toate drepturile la plată activate în 2022
într-un stat membru sau într-o regiune ar 
trebui să se apropie sau să ajungă la o 
valoare unitară uniformă, ca urmare a 
convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru sectoarele productive, 
statele membre pot păstra un element de 
diferențiere în raport cu sprijinul direct 
pentru a ține cont de diversele tipuri de 
utilizare a terenurilor.
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2021 ar trebui să axeze, de asemenea, 
asupra obiectivului de convergență totală 
prin distribuirea în mod egal a sprijinului 
direct în întreaga Uniune Europeană pe 
durata perioadei respective.

Or. it

Amendamentul 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică 
și perioadei următoare de ajustare 
acordate fermierilor, a devenit tot mai 
dificil să se justifice prezența unor 
diferențe individuale semnificative în ceea 
ce privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor 
istorice. Prin urmare, sprijinul direct 
pentru venit trebuie să fie distribuit mai 
echitabil între statele membre, prin 
reducerea legăturii cu referințele istorice și 
având în vedere contextul general al 
bugetului Uniunii. Pentru a se asigura o 
repartizare mai egală a sprijinului direct, 
ținându-se totodată seama de diferențele 
care persistă în ceea ce privește nivelul 
salariilor și costurile de producție, 
nivelurile sprijinului direct pe hectar 
trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 

(21) Sprijinul direct pentru venit ar trebui
să fie distribuit mai echitabil prin reducerea 
legăturii cu referințele istorice și având în 
vedere contextul general al bugetului 
Uniunii. Pentru a se asigura o repartizare 
mai echitabilă a sprijinului direct, ținându-
se totodată seama de diferențele care 
persistă în ceea ce privește nivelul 
salariilor și costurile de producție, 
nivelurile sprijinului direct pe hectar ar 
trebui să fie ajustate progresiv. În perioada 
în cauză, toate statele membre care acordă 
plăți directe sub nivelul de 90 % din media 
UE ar trebui să elimine o treime din 
decalajul dintre nivelul lor actual și acest 
nivel. Această convergență ar trebui să fie 
finanțată proporțional de către toate statele 
membre care acordă plăți directe peste 
media Uniunii.
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stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca 
urmare a convergenței către această 
valoare care trebuie obținută prin măsuri 
lineare în cursul perioadei de tranziție. Cu 
toate acestea, pentru a se evita 
consecințele financiare perturbatoare 
pentru fermieri, statele membre care au 
utilizat schema de plată unică și în special 
modelul istoric, trebuie autorizate ca, la 
calcularea valorii drepturilor la plată în 
primul an de aplicare a noii scheme, să 
țină seama, parțial, de factori istorici. 
Dezbaterea privind următorul cadru 
financiar multianual pentru perioada 
care începe în 2021 ar trebui să axeze, de 
asemenea, asupra obiectivului de 
convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

Or. en

Amendamentul 181
Liam Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil prin 
reducerea treptată a legăturii cu referințele 
istorice și având în vedere contextul 
general al bugetului Uniunii. Pentru a se 
asigura o repartizare mai egală a sprijinului 
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a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă 
plăți directe peste media Uniunii. În plus, 
toate drepturile la plată activate în 2019 
într-un stat membru sau într-o regiune 
trebuie să aibă o valoare unitară uniformă, 
ca urmare a convergenței către această 
valoare care trebuie obținută prin măsuri 
lineare în cursul perioadei de tranziție. Cu 
toate acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de 
aplicare a noii scheme, să țină seama, 
parțial, de factori istorici. Dezbaterea 
privind următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada care începe în 
2021 ar trebui să axeze, de asemenea, 
asupra obiectivului de convergență totală 
prin distribuirea în mod egal a sprijinului 
direct în întreaga Uniune Europeană pe 
durata perioadei respective.

direct, ținându-se totodată seama de 
diferențele care persistă în ceea ce privește 
nivelul salariilor și costurile de producție, 
nivelurile sprijinului direct pe hectar ar 
trebui să fie ajustate progresiv. Toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să
evolueze către o valoare unitară uniformă 
sau să atingă o astfel de valoare, ca urmare 
a convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri în cursul unei 
perioade flexibile de tranziție. Pentru a se 
evita consecințele financiare perturbatoare 
pentru fermieri, statele membre care au 
utilizat schema de plată unică și în special 
modelul istoric, ar trebui să fie autorizate 
ca, la calcularea valorii drepturilor la plată, 
să țină seama de factori istorici. De 
asemenea, statele membre pot să limiteze 
reducerea plății de bază pentru exploatații 
rezultată în urma eliminării treptate a 
modelului istoric.

Or. en

Amendamentul 182
Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai (21) Datorită integrării succesive a mai 
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multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă 
plăți directe peste media Uniunii. În plus, 
toate drepturile la plată activate în 2019 
într-un stat membru sau într-o regiune 
trebuie să aibă o valoare unitară uniformă, 
ca urmare a convergenței către această 
valoare care trebuie obținută prin măsuri 
lineare în cursul perioadei de tranziție. Cu 
toate acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de 
aplicare a noii scheme, să țină seama, 
parțial, de factori istorici. Dezbaterea 
privind următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada care începe în 
2021 ar trebui să axeze, de asemenea, 
asupra obiectivului de convergență totală 
prin distribuirea în mod egal a sprijinului 
direct în întreaga Uniune Europeană pe 
durata perioadei respective.

multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. 
Toate drepturile la plată activate în 2019 
într-un stat membru sau într-o regiune ar 
trebui să se apropie sau să ajungă la o 
valoare unitară uniformă, ca urmare a 
convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca la calcularea valorii 
drepturilor la plată să țină seama de factori 
istorici și de alți factori aprobați de 
Comisie. De asemenea, statele membre
pot să limiteze reducerea plății de bază 
pentru exploatații rezultată în urma 
renunțării la modelul istoric.



AM\905018RO.doc 71/173 PE491.238v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 183
Valdemar Tomaševski

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă 
plăți directe peste media Uniunii. În plus, 
toate drepturile la plată activate în 2019 
într-un stat membru sau într-o regiune 
trebuie să aibă o valoare unitară 
uniformă, ca urmare a convergenței către 
această valoare care trebuie obținută prin 
măsuri lineare în cursul perioadei de 
tranziție. Cu toate acestea, pentru a se 
evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
interesul unei repartizări echitabile a 
plăților directe pe teritoriul UE, ar trebui 
să se introducă o schemă de plată unică 
care să conducă la un anumit nivel de 
redistribuire a fondurilor, fiecare stat 
membru primind cel puțin 90 % din media 
plăților directe în UE și nu mai mult de 
110 % din media plăților directe. Ar trebui 
să se pună în aplicare un nou sistem de 
plăți directe, însă acest sistem ar trebui să 
fie însoțit de garantarea faptului că 
perioada de tranziție va fi în mod 
corespunzător mai scurtă – dar că se va 
încheia până cel târziu în 2015 – pentru 
acele state membre care, în perioada 
actuală de finanțare, primesc plăți directe
sub media UE.
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membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, trebuie
autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de 
aplicare a noii scheme, să țină seama, 
parțial, de factori istorici. Dezbaterea 
privind următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada care începe în 
2021 trebuie să axeze, de asemenea, 
asupra obiectivului de convergență totală 
prin distribuirea în mod egal a sprijinului 
direct în întreaga Uniune Europeană pe 
durata perioadei respective.

Or. pl

Amendamentul 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe pe hectar la un 
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90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

nivel curent mai mic de 80 % din media
UE ar trebui să elimine decalajul dintre 
nivelul lor actual și acest nivel. Statele 
membre care acordă plăți directe la un 
nivel mai mare de 80 %, dar mai mic 
decât media UE, ar trebui să reducă 
decalajul cu 10 %. Această convergență ar 
trebui să fie finanțată proporțional de către 
toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. Cu toate 
acestea, nivelul maxim de plăți directe pe 
hectar în statele membre nu ar trebui să 
depășească 120 % din media UE. În plus, 
toate drepturile la plată activate în 2019 
într-un stat membru sau într-o regiune ar 
trebui să aibă o valoare unitară uniformă, 
ca urmare a convergenței către această 
valoare care ar trebui obținută prin măsuri 
lineare în cursul perioadei de tranziție. Cu 
toate acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, ar
trebui să fie autorizate ca, la calcularea 
valorii drepturilor la plată în primul an de 
aplicare a noii scheme, să țină seama, 
parțial, de factori istorici. Dezbaterea 
privind următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada care începe în 
2021 ar trebui să se axeze, de asemenea, 
asupra obiectivului de convergență totală 
prin distribuirea în mod egal a sprijinului 
direct în întreaga Uniune Europeană pe 
durata perioadei respective.

Or. en

Amendamentul 185
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai (21) Datorită integrării succesive a mai 
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multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai 
corectă și mai egală a sprijinului direct, 
ținându-se totodată seama de diferențele 
care persistă în ceea ce privește nivelul 
salariilor și costurile de producție, dar și de 
faptul că toți fermierii europeni lucrează 
pe piața unică, în special pe piața unică a 
forței de muncă, nivelurile sprijinului 
direct pe hectar ar trebui să fie ajustate 
progresiv, evitându-se astfel o accentuare 
a denaturării concurenței cu implicații 
sociale pentru mai multe state membre, în 
special pentru țările baltice, ținându-se 
cont nu numai de interesele fermierilor, ci 
și de nevoile consumatorilor și ale 
publicului în general. În perioada în 
cauză, toate statele membre care acordă 
plăți directe pe hectar la un nivel curent 
mai mic de 90 % din media UE ar trebui să 
elimine decalajul dintre nivelul lor actual și 
acest nivel la începutul perioadei 
financiare 2014-2020. Statele membre 
care acordă plăți directe la un nivel mai 
mare de 90 %, dar mai mic decât media 
UE, ar trebui să reducă decalajul cu 10 % 
pe parcursul cadrului financiar 
multianual. Această convergență ar trebui
să fie finanțată proporțional de către toate 
statele membre care acordă plăți directe 
peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
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pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui 
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. en

Amendamentul 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai 
corectă și mai egală a sprijinului direct, 
ținându-se totodată seama de diferențele 
care persistă în ceea ce privește nivelul 
salariilor și costurile de producție, dar și de 
faptul că toți fermierii europeni lucrează 
pe piața unică, în special pe piața unică a 
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care acordă plăți directe sub nivelul de
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

forței de muncă, nivelurile sprijinului 
direct pe hectar ar trebui să fie ajustate 
progresiv, evitându-se astfel o accentuare 
a denaturării concurenței cu implicații 
sociale pentru mai multe state membre, în 
special pentru țările baltice, ținându-se 
cont nu numai de interesele fermierilor, ci 
și de nevoile consumatorilor și ale 
publicului în general. În perioada în 
cauză, toate statele membre care acordă 
plăți directe pe hectar la un nivel curent 
mai mic de 90 % din media UE ar trebui să 
elimine decalajul dintre nivelul lor actual și 
acest nivel la începutul perioadei 
financiare 2014-2020. Statele membre 
care acordă plăți directe la un nivel mai 
mare de 90 %, dar mai mic decât media 
UE, ar trebui să reducă decalajul cu 10 % 
pe parcursul cadrului financiar 
multianual. Această convergență ar trebui
să fie finanțată proporțional de către toate 
statele membre care acordă plăți directe 
peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. en
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Amendamentul 187
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai 
corectă și mai egală a sprijinului direct, 
ținându-se totodată seama de diferențele 
care persistă în ceea ce privește nivelul 
salariilor și costurile de producție, dar și de 
faptul că toți fermierii europeni lucrează 
pe piața unică, în special pe piața unică a 
forței de muncă, nivelurile sprijinului 
direct pe hectar ar trebui să fie ajustate 
progresiv, evitându-se astfel o accentuare 
a denaturării concurenței cu implicații 
sociale pentru mai multe state membre, în 
special pentru țările baltice, ținându-se 
cont nu numai de interesele fermierilor, ci 
și de nevoile consumatorilor și ale 
publicului în general. În perioada în 
cauză, toate statele membre care acordă 
plăți directe pe hectar la un nivel curent 
mai mic de 90 % din media UE ar trebui să 
elimine decalajul dintre nivelul lor actual și 
acest nivel la începutul perioadei 
financiare 2014-2020. Statele membre 
care acordă plăți directe la un nivel mai 
mare de 90 %, dar mai mic decât media 
UE, ar trebui să reducă decalajul cu 10 % 
pe parcursul cadrului financiar 
multianual. Această convergență ar trebui
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factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

să fie finanțată proporțional de către toate 
statele membre care acordă plăți directe 
peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. en

Amendamentul 188
Inese Vaidere

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
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referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe pe hectar la un 
nivel curent mai mic de 80 % din media
UE ar trebui să elimine decalajul dintre 
nivelul lor actual și media UE. Statele 
membre care acordă plăți directe la un 
nivel mai mare de 80 %, dar mai mic 
decât media europeană, ar trebui să 
reducă decalajul cu 10 %. Această 
convergență ar trebui să fie finanțată 
proporțional de către toate statele membre 
care acordă plăți directe peste media 
Uniunii. Cu toate acestea, nivelul maxim 
al plăților directe pe hectar în statele 
membre nu ar trebui să depășească 120 % 
din media UE. În plus, toate drepturile la 
plată activate în 2019 într-un stat membru 
sau într-o regiune ar trebui să aibă o 
valoare unitară uniformă, ca urmare a 
convergenței către această valoare care ar
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui 
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. en
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Amendamentul 189
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai 
corectă și mai egală a sprijinului direct, 
ținându-se totodată seama de diferențele 
care persistă în ceea ce privește nivelul 
salariilor și costurile de producție, dar și de 
faptul că toți fermierii europeni lucrează 
pe piața unică, în special pe piața unică a 
forței de muncă, nivelurile sprijinului 
direct pe hectar ar trebui să fie ajustate 
progresiv, evitându-se astfel o accentuare 
a denaturării concurenței cu implicații 
sociale pentru mai multe state membre, în 
special pentru țările baltice, ținându-se 
cont nu numai de interesele fermierilor, ci 
și de nevoile consumatorilor și ale 
publicului în general. În perioada în 
cauză, toate statele membre care acordă 
plăți directe pe hectar la un nivel curent 
mai mic de 90 % din media UE ar trebui
să elimine decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel la începutul perioadei 
financiare 2014-2020. Statele membre 
care acordă plăți directe la un nivel mai 
mare de 90 %, dar mai mic decât media 
UE, ar trebui să reducă decalajul cu 10 % 
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drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

pe parcursul cadrului financiar 
multianual. Această convergență ar trebui
să fie finanțată proporțional de către toate 
statele membre care acordă plăți directe 
peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată
unică și în special modelul istoric, ar trebui 
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. en

Amendamentul 190
Alexander Mirsky

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
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trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai
corectă și mai egală a sprijinului direct, 
ținându-se totodată seama de diferențele 
care persistă în ceea ce privește nivelul 
salariilor și costurile de producție, dar și de 
faptul că toți fermierii europeni lucrează 
pe piața unică, în special pe piața unică a 
forței de muncă, nivelurile sprijinului 
direct pe hectar ar trebui să fie ajustate 
progresiv, evitându-se astfel o accentuare 
a denaturării concurenței cu implicații 
sociale pentru mai multe state membre, în 
special pentru țările baltice, ținându-se 
cont nu numai de interesele fermierilor, ci 
și de nevoile consumatorilor și ale 
publicului în general. În perioada în 
cauză, toate statele membre care acordă 
plăți directe pe hectar la un nivel curent 
mai mic de 90 % din media UE ar trebui
să elimine decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel la începutul perioadei 
financiare 2014-2020. Statele membre 
care acordă plăți directe la un nivel mai 
mare de 90 %, dar mai mic decât media 
UE, ar trebui să reducă decalajul cu 10 % 
pe parcursul cadrului financiar 
multianual. Această convergență ar trebui
să fie finanțată proporțional de către toate 
statele membre care acordă plăți directe 
peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
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următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. en

Amendamentul 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, este esențial să se asigure o 
coerență între sarcinile și cerințele 
uniforme impuse fermierilor din întreaga 
UE și nivelul sprijinului direct. Prin 
urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre și mai bine orientat către 
noile obiective, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
și mai armonioasă a sprijinului direct, 
ținându-se totodată seama de diferențele 
care persistă în ceea ce privește nivelul 
salariilor și costurile de producție, 
nivelurile sprijinului direct pe hectar ar 
trebui să fie ajustate progresiv. Pe lângă 
convergența sprijinului la nivel național 
și regional, ar trebui să se adapteze și 
pachetele naționale de plăți directe, 
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stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei
respective.

pentru ca statele membre în cazul cărora 
plățile directe pe hectar se situează sub 
nivelul de 50 % din media Uniunii să 
primească 70 % din respectiva medie. În 
cazul statelor membre în care nivelul 
plăților directe se situează între 50 % și 
70 % din medie, nivelul plăților directe ar 
trebui crescut până la 80 % din medie, iar 
în cazul statelor membre în care nivelul 
plăților directe se situează între 70 % și 
80 % din medie, nivelul plăților directe ar 
trebui crescut la 90 % din media UE. 
După aplicarea acestor mecanisme, 
niciun stat membru nu ar trebui să 
primească sprijin sub nivelul de 70 % din 
media Uniunii. Pentru statele membre în 
cazul cărora nivelul sprijinului este peste 
media Uniunii, efortul de convergență 
depus de acestea nu ar trebui să 
determine o scădere sub media respectivă.
Această convergență ar trebui să fie 
finanțată proporțional de către toate statele 
membre care acordă plăți directe peste 
media Uniunii. În plus, toate drepturile la 
plată activate în 2019 într-un stat membru 
sau într-o regiune ar trebui să aibă o 
valoare unitară uniformă, ca urmare a 
convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. pl
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Amendamentul 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă 
plăți directe peste media Uniunii. În plus,
toate drepturile la plată activate în 2019 
într-un stat membru sau într-o regiune
trebuie să aibă o valoare unitară uniformă, 
ca urmare a convergenței către această 
valoare care trebuie obținută prin măsuri 
lineare în cursul perioadei de tranziție. Cu 
toate acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. 
Toate drepturile la plată activate în UE sau 
într-o regiune ar trebui să aibă o valoare 
unitară uniformă, ca urmare a convergenței 
către această valoare care ar trebui
obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Obiectivul de convergență 
totală prin distribuirea în mod egal a 
sprijinului direct în întreaga Uniune 
Europeană ar trebui să fie atins la sfârșitul 
perioadei de valabilitate a cadrului 
financiar multianual 2014-2020. În plus, 
toate drepturile la plată activate în 2019 
într-un stat membru sau într-o regiune ar 
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factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar
trebui să axeze, de asemenea, asupra
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

trebui să aibă o valoare unitară uniformă.

Or. pt

Amendamentul 193
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90% din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
ar trebui să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
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drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de 
aplicare a noii scheme, să țină seama, 
parțial, de factori istorici. Dezbaterea 
privind următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada care începe în 
2021 trebuie să axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care ar
trebui obținută prin măsuri în cursul 
perioadei de tranziție. Pentru a se evita 
consecințele financiare perturbatoare 
pentru fermieri, statele membre care au 
utilizat schema de plată unică și în special 
modelul istoric, ar trebui să fie autorizate 
ca la calcularea valorii drepturilor la plată 
să țină seama de factori istorici. De 
asemenea, statele membre pot limita 
reducerea plăților de bază către 
exploatații, rezultată în urma renunțării 
la modelul istoric. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective și nu mai târziu de 
2013. Nivelul de finanțare a plăților 
directe de către statele membre (pachet) 
ar trebui să fie adaptat astfel încât, cu 
începere de la 1 ianuarie 2014, nivelul 
plăților directe în toate statele membre să 
nu fie mai mic de 80 % din nivelul mediu 
al sprijinului direct din Uniune.

Or. lv

Amendamentul 194
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
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individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai 
egală a sprijinului direct, ținându-se 
totodată seama de diferențele care persistă 
în ceea ce privește nivelul salariilor și 
costurile de producție, nivelurile sprijinului 
direct pe hectar ar trebui să fie ajustate 
progresiv. În perioada în cauză, toate 
statele membre care acordă plăți directe 
sub nivelul de 90% din media UE trebuie
să elimine o treime din decalajul dintre 
nivelul lor actual și acest nivel. Această 
convergență trebuie să fie finanțată 
proporțional de către toate statele membre 
care acordă plăți directe peste media 
Uniunii. În plus, toate drepturile la plată 
activate în 2019 într-un stat membru sau 
într-o regiune trebuie să aibă o valoare 
unitară uniformă, ca urmare a convergenței 
către această valoare care trebuie obținută 
prin măsuri lineare în cursul perioadei de 
tranziție. Cu toate acestea, pentru a se evita 
consecințele financiare perturbatoare 
pentru fermieri, statele membre care au 
utilizat schema de plată unică și în special 
modelul istoric, trebuie autorizate ca, la 
calcularea valorii drepturilor la plată în 
primul an de aplicare a noii scheme, să țină 
seama, parțial, de factori istorici. 
Dezbaterea privind următorul cadru 
financiar multianual pentru perioada care 
începe în 2021 trebuie să axeze, de 
asemenea, asupra obiectivului de 
convergență totală prin distribuirea în mod 
egal a sprijinului direct în întreaga Uniune 
Europeană pe durata perioadei respective.

individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii 
pentru a asigura un nivel egal de 
repartizare a plăților directe în toate 
statele membre. În acest scop, ținându-se 
totodată seama de diferențele în scădere 
care persistă în ceea ce privește nivelul 
salariilor și costurile de producție, 
nivelurile sprijinului direct pe hectar ar 
trebui să fie ajustate progresiv În perioada 
în cauză, toate statele membre care acordă 
plăți directe sub nivelul de 90 % din media 
UE ar trebui să elimine o treime din 
decalajul dintre nivelul lor actual și acest 
nivel. Această convergență ar trebui să fie 
finanțată proporțional de către toate statele 
membre care acordă plăți directe peste 
media Uniunii. În plus, toate drepturile la 
plată activate în 2019 într-un stat membru 
sau într-o regiune ar trebui să aibă o 
valoare unitară uniformă, ca urmare a 
convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. pl
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Amendamentul 195
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub media UE ar 
trebui să elimine o jumătate din decalajul 
dintre nivelul lor actual și acest nivel. 
Această convergență ar trebui să fie 
finanțată proporțional de către toate statele 
membre care acordă plăți directe peste 
media Uniunii. În plus, toate drepturile la 
plată activate în 2019 într-un stat membru 
sau într-o regiune ar trebui să aibă o 
valoare unitară uniformă, ca urmare a 
convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
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a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. en

Amendamentul 196
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90% din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul mediei
UE ar trebui să elimine 66 % din decalajul 
dintre nivelul lor actual și acest nivel. 
Niciun stat membru nu ar trebui sa 
primească sprijin sub 75% din media 
Uniunii. Această convergență ar trebui să 
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directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

fie finanțată proporțional de către toate 
statele membre care acordă plăți directe 
peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. ro

Amendamentul 197

Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
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statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE ar trebui să elimine 
două treimi din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
ar trebui să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre în cazul cărora 
plățile directe se situează peste media 
Uniunii. În plus, toate drepturile la plată 
activate în 2019 într-un stat membru sau 
într-o regiune ar trebui să aibă o valoare 
unitară uniformă, ca urmare a convergenței 
către această valoare care ar trebui
obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. fr

Amendamentul 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
ar trebui să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
ar trebui să fie finanțată prin reduceri 
lineare de către toate statele membre care 
acordă plăți directe peste media Uniunii, cu 
o scădere maximă de 5 % din nivelul 
aferent fiecărui stat membru. În plus, 
toate drepturile la plată activate în 2019 
într-un stat membru sau într-o regiune ar 
trebui să aibă o valoare unitară uniformă, 
ca urmare a convergenței către această 
valoare care ar trebui obținută prin măsuri 
lineare în cursul perioadei de tranziție. Cu 
toate acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, ar 
trebui să fie autorizate ca, la calcularea 
valorii drepturilor la plată în primul an de 
aplicare a noii scheme, să țină seama, 
parțial, de factori istorici. Dezbaterea 
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să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

privind următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada care începe în 
2021 ar trebui să se axeze, de asemenea, 
asupra obiectivului de convergență totală 
prin distribuirea în mod egal a sprijinului 
direct în întreaga Uniune Europeană pe 
durata perioadei respective.

Or. en

Amendamentul 199

Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
ar trebui să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre în cazul cărora 
plățile directe se situează peste media 
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drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

Uniunii. Este important aceste contribuții 
aduse de respectivele state membre la 
convergență să nu depășească un anumit 
procent din pachetele financiare inițiale 
ale acestora. În plus, toate drepturile la 
plată activate în 2019 într-un stat membru 
sau într-o regiune ar trebui să aibă o 
valoare unitară uniformă, ca urmare a 
convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

Or. fr

Justificare

Procentajul pachetului inițial va fi stabilit în funcție de rezultatul negocierilor privind cadrul 
financiar multianual

Amendamentul 200
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
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individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca 
urmare a convergenței către această 
valoare care trebuie obținută prin măsuri 
lineare în cursul perioadei de tranziție. Cu 
toate acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
ar trebui să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. Valoarea 
drepturilor la plată într-un stat membru sau 
într-o regiune se aliniază treptat până 
când va ajunge cel puțin la nivelul de 
convergență stabilit pentru 2019. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, ar 
trebui să fie autorizate ca, la calcularea 
valorii drepturilor la plată în primul an de 
aplicare a noii scheme, să țină seama, 
parțial, de factori istorici. Dezbaterea 
privind următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada care începe în 
2021 ar trebui să se axeze, de asemenea, 
asupra obiectivului de convergență totală 
prin distribuirea în mod egal a sprijinului 
direct în întreaga Uniune Europeană pe 
durata perioadei respective.

Or. es
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Justificare

Obiectivul este de a evita denaturarea, de a asigura stabilitatea exploatațiilor într-un moment 
în care bugetele publice se confruntă cu reduceri drastice, de a oferi statelor membre și 
regiunilor libertate de manevră în punerea în aplicare a convergenței interne și de a stabili o 
limită rezonabilă asupra variațiilor ajutorului primit de beneficiari, astfel încât să nu se pună 
în pericol viabilitatea exploatațiilor.

Amendamentul 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
ar trebui să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2021 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
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a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 
trebuie să axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului 
direct în întreaga Uniune Europeană pe 
durata perioadei respective.

a convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici.

Or. en

Amendamentul 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
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producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Fără a afecta această 
reducere a decalajului, în Estonia, 
Lituania și Letonia nivelul plăților directe 
ar trebui cel puțin să îl ajungă pe cel al 
statului membru cu cea mai scăzută 
valoare a acestui nivel dintre toate statele 
membre rămase, cu excepția celor trei 
țări. Această convergență ar trebui să fie 
finanțată proporțional de către toate statele 
membre care acordă plăți directe peste 
media Uniunii. Diferența existentă într-un 
stat membru între nivelul plăților directe 
la hectar nu ar trebui să depășească 
diferența existentă între statele membre. 
În plus, toate drepturile la plată activate în 
2019 într-un stat membru sau într-o 
regiune ar trebui să aibă o valoare unitară 
uniformă, ca urmare a convergenței către 
această valoare care ar trebui obținută prin 
măsuri lineare în cursul perioadei de 
tranziție. Cu toate acestea, pentru a se evita 
consecințele financiare perturbatoare 
pentru fermieri, statele membre care au 
utilizat schema de plată unică și în special 
modelul istoric, ar trebui să fie autorizate 
ca, la calcularea valorii drepturilor la plată 
în primul an de aplicare a noii scheme, să 
țină seama, parțial, de factori istorici. 
Dezbaterea privind următorul cadru 
financiar multianual pentru perioada care 
începe în 2021 ar trebui să se axeze, de 
asemenea, asupra obiectivului de 
convergență totală prin distribuirea în mod 
egal a sprijinului direct în întreaga Uniune 
Europeană pe durata perioadei respective.

Or. de

Amendamentul 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90% din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90% din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
ar trebui să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
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pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze, de asemenea, asupra 
obiectivului de convergență totală prin 
distribuirea în mod egal a sprijinului direct 
în întreaga Uniune Europeană pe durata 
perioadei respective.

În acest sens, trebuie prevăzute măsuri de 
susținere financiară pentru facilitarea 
punerii în aplicare de către statele 
membre a noii politicii agricole comune.

Or. ro

Amendamentul 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90% din media UE trebuie să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit ar 
trebui să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar ar trebui să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90 % din media UE ar trebui să elimine o 
treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
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trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune trebuie să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care 
trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Cu toate 
acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama, parțial, de 
factori istorici. Dezbaterea privind 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 trebuie
să axeze, de asemenea, asupra obiectivului 
de convergență totală prin distribuirea în 
mod egal a sprijinului direct în întreaga 
Uniune Europeană pe durata perioadei 
respective.

ar trebui să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă plăți 
directe peste media Uniunii. În plus, toate 
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să 
aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare 
a convergenței către această valoare care ar 
trebui obținută prin măsuri lineare în cursul 
perioadei de tranziție. Cu toate acestea, 
pentru a se evita consecințele financiare 
perturbatoare pentru fermieri, statele 
membre care au utilizat schema de plată 
unică și în special modelul istoric, ar trebui
să fie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de aplicare 
a noii scheme, să țină seama de factori 
istorici. Dezbaterea privind următorul 
cadru financiar multianual pentru perioada 
care începe în 2021 ar trebui să se axeze, 
de asemenea, asupra obiectivului de 
convergență totală prin distribuirea în mod 
egal a sprijinului direct în întreaga Uniune 
Europeană pe durata perioadei respective.

Or. en

Amendamentul 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Plățile directe se repartizează între 
statele membre astfel încât fiecare stat 
membru să primească, ca plafon național, 
o sumă corespunzătoare numărului de 
hectare acoperit de cererile de plăți 
directe în 2013 înmulțit cu nivelul mediu 
al plăților directe din întreaga Uniune 
Europeană în 2013. Statele membre în 
care media plăților directe pe hectar 
depășește 110 % din media plăților la 
nivelul UE pot recurge la plăți 
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suplimentare din bugetul lor național.

Or. en

Amendamentul 206
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Având în vedere articolul 18 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, care interzice discriminarea pe 
motive de cetățenie, articolul 39 
alineatul (2) din același tratat, care 
prevede luarea în considerare a 
discrepanțelor existente între regiuni și 
între statele membre, precum și
articolul 40 alineatul (2), care interzice 
discriminarea între producătorii agricoli 
din UE, pentru a garanta că sistemul de 
repartizare a plăților directe între statele 
membre este corect și nediscriminatoriu, 
pachetele naționale ar trebui să fie 
calculate în întreaga UE pe baza unei rate 
uniforme la hectar, care corespunde plății 
medii la hectar aferente anului 2013.

Or. pl

Amendamentul 207
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pe lângă convergența sprijinului la 
nivel național și regional, ar trebui să se 
adapteze și pachetele naționale de plăți 
directe pentru ca statele membre în cazul 
cărora plățile directe pe hectar se situează 
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sub nivelul de 70 % din media Uniunii să 
reducă cu 30 % propriul decalaj în raport 
cu media UE. Pentru statele membre în 
cazul cărora plățile directe sunt cuprinse 
între 70 % și 80 % din media UE, 
decalajul ar trebui să fie redus cu 25 % și, 
în cele din urmă, pentru statele membre 
în cazul cărora plățile directe depășesc 
80 % din media respectivă, decalajul ar 
trebui să fie redus cu 20 %. După
aplicarea acestor mecanisme, niciun stat 
membru nu ar trebui să primească sprijin 
sub nivelul de 65 % din media Uniunii. 
Pentru statele membre în cazul cărora 
nivelul sprijinului este peste media 
Uniunii, efortul de convergență depus de 
acestea nu ar trebui să determine o 
scădere sub media respectivă. Această 
convergență ar trebui să fie finanțată în 
mod proporțional de către toate statele 
membre care acordă plăți directe peste 
media Uniunii.

Or. pl

Amendamentul 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pe lângă convergența sprijinului la 
nivel național și regional, ar trebui să se 
adapteze și pachetele naționale de plăți 
directe pentru ca statele membre în cazul 
cărora plățile directe pe hectar se situează 
sub nivelul de 70 % din media Uniunii să 
reducă cu 35 % propriul decalaj în raport 
cu media UE. Pentru statele membre în 
cazul cărora plățile directe sunt cuprinse 
între 70 %-80 % din media UE, decalajul 
ar trebui să fie redus cu 25 % și, în final, 
pentru statele membre în cazul cărora 
plățile directe sunt de peste 80 % din 
media respectivă, decalajul ar trebui să fie 
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redus cu 10 %. După aplicarea acestor 
mecanisme, niciun stat membru nu ar 
trebui să primească sprijin sub nivelul de 
65 % din media Uniunii. Pentru statele 
membre în cazul cărora nivelul sprijinului 
este peste media Uniunii, efortul acestora 
de convergență nu ar trebui să conducă la 
o scădere sub media respectivă. Această 
convergență ar trebui să fie finanțată 
proporțional de către toate statele membre 
în cazul cărora plățile directe se situează 
peste media Uniunii. Acele state membre 
care și după recuperarea procentelor 
enunțate mai sus, sunt încă sub media 
europeană, vor avea posibilitatea să
acopere decalajele pana nivelul mediei 
europene din bugetele naționale.

Or. ro

Amendamentul 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Drepturile la plată activate în 2019 
într-un stat membru sau într-o regiune 
pot avea o valoare unitară uniformă după 
o perioadă de convergență. Cu toate 
acestea, pentru se evita anumite 
consecințe perturbatoare asupra situației 
financiare și asupra producției 
fermierilor, statele membre care au 
utilizat schema de plată unică și în special 
cele cu modelul istoric ar trebui să fie 
autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată, să țină seama, parțial, 
de factori istorici. Dezbaterea cu privire la 
următorul cadru financiar multianual 
pentru perioada care începe în 2021 ar 
trebui să se axeze în continuare asupra 
obiectivului de convergență, ținând seama 



PE491.238v01-00 106/173 AM\905018RO.doc

RO

de revizuirea PAC reformate în 2017.

Or. en

Amendamentul 210
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Plățile directe se repartizează între 
statele membre astfel încât fiecare stat 
membru să primească, ca plafon național, 
o sumă corespunzătoare numărului de 
hectare acoperit de cererile de plăți 
directe în 2013 înmulțit cu nivelul mediu
al plăților directe din întreaga Uniune 
Europeană în 2013. Statele membre în 
care media plăților directe pe hectar 
depășește 110 % din media plăților la 
nivelul UE pot recurge la plăți 
suplimentare din bugetul lor național.

Or. en

Amendamentul 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Propunere de regulament
Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Statele membre care utilizează 
schema de plată unică pe suprafață 
(SAPS) pot menține acest sistem, sub 
rezerva modificărilor menite să adapteze 
noua schemă de plată de bază și a 
condițiilor prevăzute în capitolul 2 din 
prezentul regulament.
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Or. en

Amendamentul 212
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Pentru statele membre în care 
introducerea unei rate unitare determină 
o reducere semnificativă a plăților directe, 
ar trebui să se introducă o opțiune 
voluntară prin care se pot face plăți 
suplimentare din bugetele naționale cu 
scopul de a atenua impactul reducerii.

Or. pl

Amendamentul 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21b) Deoarece în noile state membre 
plata medie la hectar a fost stabilită în 
formula de echilibrare luând în calcul 
anii anteriori, pentru asigurarea echității, 
după modelul aplicat vechilor state 
membre trebuie ca pe lângă această 
suprafață să fie luată în calcul și 
suprafața rezultată din transformarea în 
hectare a numărului de animale ce au 
beneficiat de plăți naționale 
complementare.

Or. ro
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Amendamentul 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 21 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21c) Statele membre care utilizează 
modelul regional sau regional hibrid de 
schemă de plată unică până la 
31 decembrie 2013 își pot menține 
drepturile la plată existente sub rezerva 
modificărilor menite să adapteze 
condițiile prevăzute în capitolul 2 din 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 215
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Experiența dobândită prin aplicarea 
schemei de plată unică arată că unele 
dintre principalele elemente ale acesteia 
trebuie păstrate, inclusiv stabilirea 
plafoanelor naționale pentru a se garanta 
că nivelul total al sprijinului nu depășește 
actualele constrângeri bugetare. Statele 
membre trebuie, de asemenea, să creeze 
în continuare o rezervă națională care 
trebuie să fie folosită pentru a facilita 
participarea a noi tineri fermieri la 
schemă sau care poate fi utilizată pentru a 
lua în considerare necesitățile specifice 
din anumite regiuni. Normele privind 
transferul și utilizarea drepturilor la plată 
trebuie menținute dar, dacă este posibil, 
simplificate.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Experiența dobândită prin aplicarea 
schemei de plată unică arată că unele dintre 
principalele elemente ale acesteia trebuie
păstrate, inclusiv stabilirea plafoanelor 
naționale pentru a se garanta că nivelul 
total al sprijinului nu depășește actualele 
constrângeri bugetare. Statele membre 
trebuie, de asemenea, să creeze în 
continuare o rezervă națională care trebuie
să fie folosită pentru a facilita participarea 
a noi tineri fermieri la schemă sau care 
poate fi utilizată pentru a lua în considerare 
necesitățile specifice din anumite regiuni. 
Normele privind transferul și utilizarea 
drepturilor la plată trebuie menținute dar, 
dacă este posibil, simplificate.

(22) Experiența dobândită prin aplicarea 
schemei de plată unică arată că unele dintre 
principalele elemente ale acesteia ar trebui
păstrate, inclusiv stabilirea plafoanelor 
naționale pentru a se garanta că nivelul 
total al sprijinului nu depășește actualele 
constrângeri bugetare. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să creeze în 
continuare o rezervă națională care poate
să fie folosită de statul membru pentru a 
facilita participarea noilor tineri fermieri la 
schemă sau care poate fi utilizată pentru a 
lua în considerare necesitățile specifice din 
anumite regiuni. Normele privind 
transferul și utilizarea drepturilor la plată 
ar trebui menținute dar, dacă este posibil, 
simplificate.

Or. en

Amendamentul 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Experiența dobândită prin aplicarea 
schemei de plată unică arată că unele dintre 
principalele elemente ale acesteia trebuie
păstrate, inclusiv stabilirea plafoanelor 
naționale pentru a se garanta că nivelul 
total al sprijinului nu depășește actualele 

(22) Experiența dobândită prin aplicarea 
schemei de plată unică arată că unele dintre 
principalele elemente ale acesteia ar trebui
păstrate, inclusiv stabilirea plafoanelor 
naționale pentru a se garanta că nivelul 
total al sprijinului nu depășește actualele 
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constrângeri bugetare. Statele membre 
trebuie, de asemenea, să creeze în 
continuare o rezervă națională care trebuie
să fie folosită pentru a facilita participarea 
a noi tineri fermieri la schemă sau care
poate fi utilizată pentru a lua în considerare 
necesitățile specifice din anumite regiuni. 
Normele privind transferul și utilizarea 
drepturilor la plată trebuie menținute dar, 
dacă este posibil, simplificate.

constrângeri bugetare. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să creeze în 
continuare o rezervă națională care poate
să fie folosită pentru a facilita participarea 
noilor tineri fermieri la schemă sau care 
poate fi utilizată pentru a lua în considerare 
necesitățile specifice din anumite regiuni. 
Normele privind transferul și utilizarea 
drepturilor la plată ar trebui menținute dar, 
dacă este posibil, simplificate.

Or. en

Justificare

Măsurile prevăzute de cel de al doilea pilon referitor la tinerii fermieri reprezintă un mod 
mai eficient de a-i susține și a-i promova pe fermierii noi, prin urmare aplicarea măsurilor 
prevăzute de primul pilon ar trebui să fie facultativă pentru statele membre.

Amendamentul 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Experiența dobândită prin aplicarea 
schemei de plată unică arată că unele dintre 
principalele elemente ale acesteia trebuie
păstrate, inclusiv stabilirea plafoanelor 
naționale pentru a se garanta că nivelul 
total al sprijinului nu depășește actualele 
constrângeri bugetare. Statele membre 
trebuie, de asemenea, să creeze în 
continuare o rezervă națională care trebuie
să fie folosită pentru a facilita participarea 
a noi tineri fermieri la schemă sau care 
poate fi utilizată pentru a lua în considerare 
necesitățile specifice din anumite regiuni. 
Normele privind transferul și utilizarea 
drepturilor la plată trebuie menținute dar, 
dacă este posibil, simplificate.

(22) Experiența dobândită prin aplicarea 
schemei de plată unică arată că unele dintre 
principalele elemente ale acesteia ar trebui
păstrate, inclusiv stabilirea plafoanelor 
naționale pentru a se garanta că nivelul 
total al sprijinului nu depășește actualele 
constrângeri bugetare. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să creeze în 
continuare, cel puțin în primul an de 
aplicare a noii schemei de plată de bază, o 
rezervă națională care să poată fi 
gestionată la nivel regional și care ar 
trebui să fie folosită pentru a facilita 
participarea tinerilor fermieri și a noilor 
fermieri la schemă sau care poate fi 
utilizată pentru a lua în considerare 
necesitățile specifice din anumite regiuni. 
Normele privind transferul și utilizarea 
drepturilor la plată ar trebui menținute dar, 
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dacă este posibil, simplificate.

Or. en

Amendamentul 219
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Înnoirea generațiilor și 
îmbunătățirea cooperării între generații 
trebuie să devină o prioritate absolută a 
repartiției plăților directe către fermierii 
existenți și noii fermieri, precum și a 
măsurilor de sprijin pentru dezvoltare 
rurală. Dat fiind faptul că dintre fermierii 
europeni numai 6 % au vârsta mai mică 
de 35 de ani și că 80 % au peste 55 de ani 
și, prin urmare, aproape 4,5 milioane de 
fermieri se vor pensiona în următorii 
10 ani, programele de dezvoltare rurală și 
schemele de sprijin direct ar trebui așadar 
să intensifice în special transferul și 
schimbul de bune practici și cunoștințe 
durabile privind exploatațiile agricole 
între comunitățile rurale.

Or. en

Amendamentul 220
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Experiența dobândită prin aplicarea 
schemei de plată unică arată că unele 
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dintre principalele elemente ale acesteia 
ar trebui păstrate, inclusiv stabilirea 
plafoanelor naționale pentru a se garanta 
că nivelul total al sprijinului nu depășește 
actualele constrângeri bugetare. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
creeze în continuare o rezervă națională 
care să fie folosită pentru a facilita 
participarea noilor tineri fermieri la 
schemă sau pentru a lua în considerare 
necesitățile specifice din anumite regiuni. 
Normele privind transferul și utilizarea 
drepturilor la plată ar trebui să fie 
menținute dar, dacă este posibil, să fie 
simplificate.

Or. en

Amendamentul 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a se garanta protecția 
drepturilor beneficiarilor și pentru a se 
clarifica situațiile specifice care pot apărea 
în cursul aplicării schemei de plată de bază, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul adoptării 
de norme privind eligibilitatea și accesul 
fermierilor la schema de plată de bază în 
caz de moștenire și de moștenire anticipată, 
în caz de moștenire prin contract de 
arendare, de schimbare a formei sau a 
denumirii juridice, precum și în caz de 
fuziune sau de scindare a exploatației; în 
scopul adoptării de norme privind 
calcularea valorii și a numărului de 
drepturi la plată sau a creșterii valorii 
acestora în ceea ce privește alocarea de 
drepturi la plată, inclusiv norme privind 

(23) Pentru a se garanta protecția 
drepturilor beneficiarilor și pentru a se 
clarifica situațiile specifice care pot apărea 
în cursul aplicării schemei de plată de bază, 
ar trebui să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul adoptării 
de norme privind eligibilitatea și accesul 
fermierilor la schema de plată de bază în 
caz de moștenire și de moștenire anticipată, 
în caz de moștenire prin contract de 
arendare, de schimbare a formei sau a 
denumirii juridice, precum și în caz de 
fuziune sau de scindare a exploatației; în 
scopul adoptării de norme privind 
calcularea valorii și a numărului de 
drepturi la plată sau a creșterii valorii 
acestora în ceea ce privește alocarea de 
drepturi la plată, inclusiv norme privind 
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posibilitatea de a stabili o valoare și un 
număr provizoriu de drepturi la plată sau o 
creștere provizorie a valorii drepturilor la 
plată alocate pe baza cererii fermierului, 
norme privind condițiile de stabilire a 
valorii și a numărului provizoriu și 
definitiv de drepturi la plată, precum și 
norme referitoare la cazurile în care un 
contract de vânzare sau de arendare ar 
putea afecta alocarea unor drepturi la plată; 
în scopul adoptării de norme privind 
modificarea valorii unitare a drepturilor la 
plată în cazul părților de drepturi la plată și 
criterii pentru alocarea drepturilor la plată 
în conformitate cu utilizarea rezervei 
naționale și fermierilor care nu au solicitat 
sprijin în 2011.

posibilitatea de a stabili o valoare și un 
număr provizoriu de drepturi la plată sau o 
creștere provizorie a valorii drepturilor la 
plată alocate pe baza cererii fermierului, 
norme privind condițiile de stabilire a 
valorii și a numărului provizoriu și 
definitiv de drepturi la plată, precum și 
norme referitoare la cazurile în care un 
contract de vânzare sau de arendare ar 
putea afecta alocarea unor drepturi la plată; 
în scopul adoptării de norme privind 
modificarea valorii unitare a drepturilor la 
plată în cazul părților de drepturi la plată și 
criterii pentru alocarea drepturilor la plată 
în conformitate cu utilizarea rezervei 
naționale și fermierilor care nu au solicitat 
sprijin nici în 2009, nici în 2010, nici în
2011.

Or. en

Amendamentul 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a se garanta protecția 
drepturilor beneficiarilor și pentru a se 
clarifica situațiile specifice care pot apărea 
în cursul aplicării schemei de plată de bază, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul adoptării 
de norme privind eligibilitatea și accesul 
fermierilor la schema de plată de bază în 
caz de moștenire și de moștenire anticipată, 
în caz de moștenire prin contract de 
arendare, de schimbare a formei sau a 
denumirii juridice, precum și în caz de 
fuziune sau de scindare a exploatației; în 
scopul adoptării de norme privind 
calcularea valorii și a numărului de 
drepturi la plată sau a creșterii valorii 

(23) Pentru a se garanta protecția 
drepturilor beneficiarilor și pentru a se 
clarifica situațiile specifice care pot apărea 
în cursul aplicării schemei de plată de bază, 
ar trebui să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul adoptării 
de norme privind eligibilitatea și accesul 
fermierilor la schema de plată de bază în 
caz de moștenire și de moștenire anticipată, 
în caz de moștenire prin contract de 
arendare, de schimbare a formei sau a 
denumirii juridice, precum și în caz de 
fuziune sau de scindare a exploatației; în 
scopul adoptării de norme privind 
calcularea valorii și a numărului de 
drepturi la plată sau a creșterii valorii 
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acestora în ceea ce privește alocarea de 
drepturi la plată, inclusiv norme privind 
posibilitatea de a stabili o valoare și un 
număr provizoriu de drepturi la plată sau o 
creștere provizorie a valorii drepturilor la 
plată alocate pe baza cererii fermierului, 
norme privind condițiile de stabilire a 
valorii și a numărului provizoriu și 
definitiv de drepturi la plată, precum și 
norme referitoare la cazurile în care un 
contract de vânzare sau de arendare ar 
putea afecta alocarea unor drepturi la plată; 
în scopul adoptării de norme privind 
modificarea valorii unitare a drepturilor la 
plată în cazul părților de drepturi la plată și 
criterii pentru alocarea drepturilor la plată 
în conformitate cu utilizarea rezervei 
naționale și fermierilor care nu au solicitat 
sprijin în 2011.

acestora în ceea ce privește alocarea de 
drepturi la plată, inclusiv norme privind 
posibilitatea de a stabili o valoare și un 
număr provizoriu de drepturi la plată sau o 
creștere provizorie a valorii drepturilor la 
plată alocate pe baza cererii fermierului, 
norme privind condițiile de stabilire a 
valorii și a numărului provizoriu și 
definitiv de drepturi la plată, precum și 
norme referitoare la cazurile în care un 
contract de vânzare sau de arendare ar 
putea afecta alocarea unor drepturi la plată; 
în scopul adoptării de norme privind 
modificarea valorii unitare a drepturilor la 
plată în cazul părților de drepturi la plată și 
criterii pentru alocarea drepturilor la plată 
în conformitate cu utilizarea rezervei 
naționale și fermierilor care nu au solicitat 
sprijin în perioada 2009-2011.

Or. en

Amendamentul 223
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a se garanta protecția 
drepturilor beneficiarilor și pentru a se 
clarifica situațiile specifice care pot apărea 
în cursul aplicării schemei de plată de bază, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul adoptării 
de norme privind eligibilitatea și accesul 
fermierilor la schema de plată de bază în 
caz de moștenire și de moștenire anticipată, 
în caz de moștenire prin contract de 
arendare, de schimbare a formei sau a 
denumirii juridice, precum și în caz de 
fuziune sau de scindare a exploatației; în 
scopul adoptării de norme privind 
calcularea valorii și a numărului de 

(23) Pentru a se garanta protecția 
drepturilor beneficiarilor și pentru a se 
clarifica situațiile specifice care pot apărea 
în cursul aplicării schemei de plată de bază, 
ar trebui să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul adoptării 
de norme privind eligibilitatea și accesul 
fermierilor la schema de plată de bază în 
caz de moștenire și de moștenire anticipată, 
în caz de moștenire prin contract de 
arendare, de schimbare a formei sau a 
denumirii juridice, precum și în caz de 
fuziune sau de scindare a exploatației; în 
scopul adoptării de norme privind 
calcularea valorii și a numărului de 
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drepturi la plată sau a creșterii valorii 
acestora în ceea ce privește alocarea de 
drepturi la plată, inclusiv norme privind 
posibilitatea de a stabili o valoare și un 
număr provizoriu de drepturi la plată sau o 
creștere provizorie a valorii drepturilor la 
plată alocate pe baza cererii fermierului, 
norme privind condițiile de stabilire a 
valorii și a numărului provizoriu și 
definitiv de drepturi la plată, precum și 
norme referitoare la cazurile în care un 
contract de vânzare sau de arendare ar 
putea afecta alocarea unor drepturi la plată; 
în scopul adoptării de norme privind 
modificarea valorii unitare a drepturilor la 
plată în cazul părților de drepturi la plată și 
criterii pentru alocarea drepturilor la plată 
în conformitate cu utilizarea rezervei 
naționale și fermierilor care nu au solicitat 
sprijin în 2011.

drepturi la plată sau a creșterii valorii 
acestora în ceea ce privește alocarea de 
drepturi la plată, inclusiv norme privind 
posibilitatea de a stabili o valoare și un 
număr provizoriu de drepturi la plată sau o 
creștere provizorie a valorii drepturilor la 
plată alocate pe baza cererii fermierului, 
norme privind condițiile de stabilire a 
valorii și a numărului provizoriu și 
definitiv de drepturi la plată, precum și 
norme referitoare la cazurile în care un 
contract de vânzare sau de arendare ar 
putea afecta alocarea unor drepturi la plată; 
în scopul adoptării de norme privind 
modificarea valorii unitare a drepturilor la 
plată în cazul părților de drepturi la plată și 
criterii pentru alocarea drepturilor la plată 
în conformitate cu utilizarea rezervei 
naționale și fermierilor care nu au solicitat 
sprijin în 2010 sau în 2011.

Or. en

Amendamentul 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată 
anuală, pe lângă plata de bază, pentru 
practicile obligatorii care trebuie aplicate 
de către fermierii care abordează în mod 
prioritar obiectivele strategice în 
domeniul climei și al mediului. Practicile 

eliminat
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respective trebuie să ia forma unor 
acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate 
de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a 
îndeplini nicio altă obligație, având în 
vedere beneficiile de mediu recunoscute 
ale sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. en

Justificare

În forma actuală, există posibilitatea ca propunerile privind „ecologizarea” să fie mai 
degrabă dăunătoare pentru mediu decât să contribuie la conservarea acestuia.
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Amendamentul 225
Richard Ashworth

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată 
anuală, pe lângă plata de bază, pentru 
practicile obligatorii care trebuie aplicate 
de către fermierii care abordează în mod 
prioritar obiectivele strategice în 
domeniul climei și al mediului. Practicile 
respective trebuie să ia forma unor 
acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate 
de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 

eliminat
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producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a 
îndeplini nicio altă obligație, având în 
vedere beneficiile de mediu recunoscute 
ale sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. en

Amendamentul 226
Richard Ashworth

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată 
anuală, pe lângă plata de bază, pentru 
practicile obligatorii care trebuie aplicate 
de către fermierii care abordează în mod 
prioritar obiectivele strategice în 
domeniul climei și al mediului. Practicile 
respective trebuie să ia forma unor 
acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate 
de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 

eliminat
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respective trebuie să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a 
îndeplini nicio altă obligație, având în 
vedere beneficiile de mediu recunoscute 
ale sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. en

Amendamentul 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 

(26) Deși noua PAC urmărește în 
principal să aplice în continuare 
reformele orientate către piață adoptate 
anterior, sporirea performanței de mediu și 
recunoașterea rolului jucat de bunurile 
publice în agricultură reprezintă elemente 
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aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

din ce în ce mai importante ale acesteia. 
Sporirea performanței de mediu poate fi 
realizată prin introducerea, în cadrul 
plăților directe, a unei componente 
negociate și voluntare de „ecologizare”, 
care poate fi utilizată în anumite cazuri 
pentru a sprijini practicile agricole 
benefice pentru climă. În acest scop, statele 
membre pot utiliza o parte din plafoanele 
lor naționale pentru plăți directe pentru a 
acorda o plată anuală, pe lângă plata de 
bază, pentru o listă de practici posibile
care pot fi aplicate de către fermierii care 
abordează obiective strategice în domeniul 
climei și al mediului. Practicile respective 
ar putea să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale, care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură. Aceste acțiuni pot 
include măsuri de „ecologizare”, precum
selectarea culturilor adecvate pentru 
furajele destinate animalelor sălbatice, 
păsărilor și insectelor, coridoare de 
biodiversitate planificate, măsuri de 
atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice, gestionarea mediului în general 
și cercetare și inovare. Caracterul al 
practicilor respective ar trebui să se aplice 
și fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
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componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. Același 
beneficiu ar trebui acordat fermierilor 
implicați în scheme de gestionare 
agroecologică la nivel național în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

Or. en

Amendamentul 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate,
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
30 % din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru trei practici
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
echivalente, personalizate și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de condițiile agricole naționale 
și/sau regionale, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente, zonele de interes ecologic, 
planul de management al nutrimentelor, 
planul de acțiune pentru eficiență 
energetică din exploatație și acoperirea 
solului pe timp de iarnă. Practicile
respective ar trebui să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul Directivei 
92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 
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Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

privind conservarea habitatelor naturale și 
a speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. Același 
lucru se aplică fermierilor care respectă 
cerințele sistemelor autorizate naționale 
sau regionale, aprobate în mod 
independent, care aduc beneficii mediului 
și climei. Nerespectarea componentei 
„ecologizare” ar trebui determine, ca 
sancțiune administrativă maximă,
excluderea totală a fermierului în cauză 
de la primirea ajutorului în temeiul 
acestei componente pe baza articolului 65 
din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. en

Amendamentul 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente de „ecologizare” pentru 
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„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

practicile agricole benefice pentru climă și 
mediu aplicabile în întreaga Uniune. În 
acest scop, statele membre ar trebui să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plăți directe pentru a 
acorda o plată anuală, pe lângă plata de 
bază, pentru practicile din domeniul climei 
și al mediului care trebuie aplicate de către 
fermieri. Practicile respective ar trebui să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor, a 
pășunilor și a recoltelor permanente, 
zonele de interes ecologic, gestionarea
nutrimentelor în exploatațiile agricole, 
acoperirea solului în timpul iernii, ararea 
sau neararea terenurilor și forarea 
directă, planurile de acțiune din domeniul 
biodiversității și gestionarea apei. 
Practicile respective ar trebui să se aplice 
și fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91, fermierii din schemele 
agroecologice, fermierii ale căror 
exploatații sunt certificate în conformitate 
cu sistemele naționale de certificare a 
mediului și fermierii ale căror suprafețe 
agricole eligibile sunt acoperite de pajiști
în proporție de peste 70 % ar trebui să 
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beneficieze de componenta „ecologizare” 
fără a îndeplini nicio altă obligație. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
nu ar trebui să conducă la reducerea plății 
de bază.

Or. en

Amendamentul 230
James Nicholson, Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente de „ecologizare”, care va 
sprijini practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu aplicabile în întreaga 
Uniune. În acest scop, statele membre pot 
utiliza o parte din plafoanele lor naționale 
pentru plăți directe pentru a acorda o plată 
anuală, pe lângă plata de bază, pentru 
practicile care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul practicilor respective ar trebui
să se aplice și fermierilor ale căror 
exploatații sunt integral sau parțial situate 
în zonele „Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
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European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. Același 
lucru se aplică și fermierilor care 
participă la programe de agromediu în 
cadrul dezvoltării rurale sau la un sistem 
național de certificare recunoscut pentru 
interesul său față de mediu. Fermierii ar
trebui să coopereze cu alte ferme din 
apropiere pentru a respecta aceste 
obligații de ecologizare la nivel colectiv, 
pentru a permite realizarea diversificării 
culturilor la mai multe ferme coordonate 
și pentru a se asigura că terenurile 
agricole productive nu sunt scoase din 
circuitul agricol numai pentru a îndeplini 
niște obiective artificiale.

Or. en

Amendamentul 231
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 



PE491.238v01-00 126/173 AM\905018RO.doc

RO

aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Se consideră că exploatațiile situate în
zonele „Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 (Directiva „Habitate”) și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 (Directiva „Păsări”), 
precum și exploatațiile care primesc 
ajutor agroecologic și climatic astfel cum 
se menționează la articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. (...) (DR) 
îndeplinesc cerințele pentru această 
componentă de „ecologizare”, având în 
vedere cerințele de mediu la care sunt 
supuse procesele lor de producție.
Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 al Consiliului din 
28 iunie 2007 privind producția ecologică 
și etichetarea produselor ecologice, precum 
și de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. De 
asemenea, date fiind beneficiile ecologice 
oferite de anumite tipuri de producție, 
cum ar fi culturile permanente eligibile 
pentru plățile de bază, pajiștile 
permanente, plantele leguminoase și 
orezul, elementele acestora ar trebui să 
beneficieze de componenta „ecologizare” 
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fără a trebui să îndeplinească nicio altă 
obligație. Măslinii, vița de vie și pomii 
fructiferi sunt caracteristici ecosistemului 
unor regiuni întinse și contribuie la 
stabilizarea solului contra eroziunii, la 
captarea CO2 și la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Nerespectarea 
componentei „ecologizare” ar trebui să 
conducă la aplicarea de penalități pe baza 
articolului 65 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR] care nu ar trebui să 
depășească în niciun caz volumul plății 
„ecologice” ca atare.

Or. es

Justificare

Destinatarii automați ai plății „ecologice” ar trebui să includă toate segmentele care merită 
să beneficieze în mod automat de această plată din motive de costuri suplimentare, pierdere 
de venituri și condiții speciale ale mediului de cultură. Ar trebui să fie luate în considerare 
efectele directe pe care unele culturi le au asupra mediului în ceea ce privește calitățile lor 
botanice sau contribuția la menținerea anumitor habitate, iar sancțiunile ar trebui să fie 
limitate la excluderea din lista beneficiarilor de plăți ecologice.

Amendamentul 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală 
pentru practicile obligatorii care trebuie 
aplicate de către fermierii care abordează 
în mod prioritar obiectivele strategice în 
domeniul climei și al mediului. Practicile 
respective ar trebui să ia forma unor 
acțiuni simple, generalizate, necontractuale 
și anuale care depășesc cadrul 
ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
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al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

culturilor, întreținerea pajiștilor și a 
pășunilor permanente, întreținerea 
culturilor perene asociate cu practici 
agronomice adecvate și a zonelor de 
interes ecologic. Practicile respective ar 
trebui să se aplice și fermierilor ale căror 
exploatații sunt integral sau parțial situate 
în zonele „Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. Această 
dispoziție ar trebui să li se aplice și 
fermierilor care participă la programe de 
agromediu în cadrul dezvoltării rurale sau 
la un sistem național de certificare 
recunoscut pentru interesul său față de 
mediu, precum și fermierilor care 
respectă orientările ecologice aplicabile 
programelor operaționale durabile în 
cadrul OCP unice și care primesc plățile 
corespunzătoare, sau celor care respectă 
programele agroecologice aprobate la 
nivel național.

Or. it

Amendamentul 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală 
pentru practicile obligatorii care ar trebui
aplicate de către fermierii care abordează 
în mod prioritar obiectivele strategice în 
domeniul climei și al mediului. Practicile 
respective trebuie să ia forma unor acțiuni 
simple, generalizate, necontractuale și 
anuale care depășesc cadrul 
ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor și a 
pășunilor permanente, întreținerea 
culturilor perene asociate cu practici 
agronomice adecvate și a zonelor de 
interes ecologic. Practicile respective ar 
trebui să se aplice și fermierilor ale căror 
exploatații sunt integral sau parțial situate 
în zonele „Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
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abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. Această 
dispoziție ar trebui să li se aplice și 
fermierilor care participă la programe de 
agromediu în cadrul dezvoltării rurale sau 
la un sistem național de certificare 
recunoscut pentru interesul său față de 
mediu, precum și fermierilor care 
respectă orientările ecologice aplicabile 
programelor operaționale durabile în 
cadrul OCP unice sau celor care respectă 
programele agroecologice aprobate la 
nivel național.

Or. it

Amendamentul 234
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente, zonele de interes ecologic și 
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Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

alte măsuri prevăzute la articolul 29 din 
prezentul regulament. Caracterul 
obligatoriu al practicilor respective ar 
trebui să se aplice și fermierilor ale căror 
exploatații sunt integral sau parțial situate 
în zonele „Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91, fermierii care participă la 
programe de agromediu în cadrul 
dezvoltării rurale sau la un sistem 
național de certificare recunoscut pentru 
interesul său față de mediu, precum și 
fermierii ale căror suprafețe eligibile sunt 
acoperite de pajiști permanente în 
proporție de cel puțin 50 % ar trebui să 
beneficieze de componenta „ecologizare” 
fără a îndeplini nicio altă obligație, având 
în vedere beneficiile de mediu recunoscute 
ale sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. de

Amendamentul 235
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective ar trebui să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 și fermierii care participă într-
un mod decisiv la măsurile de agromediu 
ar trebui să beneficieze de componenta 
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sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

„ecologizare” fără a îndeplini nicio altă 
obligație, având în vedere beneficiile de 
mediu recunoscute ale acestor sisteme
agricole ecologice. Nerespectarea 
componentei „ecologizare” ar trebui să 
conducă la aplicarea de penalități pe baza 
articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR].

Or. de

Amendamentul 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective ar trebui să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
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Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 și fermierii care s-au angajat 
să aplice măsuri ecologice și climatice în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] ar 
trebui să beneficieze de componenta 
„ecologizare” fără a îndeplini nicio altă 
obligație, având în vedere beneficiile de 
mediu recunoscute ale sistemelor agricole 
ecologice. Nerespectarea componentei 
„ecologizare” ar trebui să conducă la 
aplicarea de penalități pe baza 
articolului 65 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR].

Or. en

Amendamentul 237
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
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aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui 
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și a pășunilor istorice, 
întreținerea culturilor perene – cu 
condiția ca terenurile să fie menținute 
într-o stare agronomică adecvată – și 
zonele de interes ecologic. Caracterul 
obligatoriu al practicilor respective ar 
trebui să se aplice și fermierilor ale căror 
exploatații sunt integral sau parțial situate 
în zonele „Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
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Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. it

Amendamentul 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente, întreținerea culturilor perene 
asociate cu practicile agronomice 
corespunzătoare și întreținerea zonelor de 
interes ecologic. Caracterul obligatoriu al 
practicilor respective ar trebui să se aplice 
și fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
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directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. en

Amendamentul 239
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
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necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Practicile respective ar trebui să se aplice 
și fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. bg

Amendamentul 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este (26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
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sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 

sporirea performanței de mediu. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Având în vedere caracterul mai strict al
cerințelor de mediu pe care ar trebui să le 
îndeplinească procesele de producție ale
exploatațiilor situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, precum și ale 
exploatațiilor care primesc ajutor 
agroecologic și climatic astfel cum este 
menționat la articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. (...) (DR), se 
consideră că aceste exploatații îndeplinesc 
cerințele pentru respectiva componentă de 
„ecologizare”. Fermierii care îndeplinesc 
condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 al Consiliului din 
28 iunie 2007 privind producția ecologică 
și etichetarea produselor ecologice, precum 
și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. De 
asemenea, date fiind beneficiile ecologice 
oferite de anumite tipuri de producție, 
cum ar fi culturile permanente eligibile 
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penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

pentru plățile de bază, pajiștile 
permanente, plantele leguminoase și 
orezul, elementele acestora ar trebui să 
beneficieze de componenta „ecologizare” 
fără a trebui să îndeplinească nicio altă 
obligație. Măslinii, vița de vie și pomii 
fructiferi sunt caracteristici ecosistemului 
unor regiuni întinse și contribuie la 
stabilizarea solului contra eroziunii, la 
captarea CO2 și la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Același lucru se 
aplică și fermierilor care participă la 
programe de agromediu în cadrul 
dezvoltării rurale sau la un sistem 
național de certificare recunoscut pentru 
interesul său față de mediu. Nerespectarea 
componentei „ecologizare” ar trebui să 
conducă la aplicarea de penalități pe baza 
articolului 65 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR] care nu ar trebui să 
depășească în niciun caz nivelul plății 
„ecologice” ca atare.

Or. es

Amendamentul 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
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al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice.
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Având în vedere caracterul mai strict al
cerințelor de mediu pe care ar trebui să le 
îndeplinească procesele de producție ale
exploatațiilor situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, precum și ale 
exploatațiilor care primesc ajutor 
agroecologic și climatic astfel cum este 
menționat la articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr. (...) (DR), se 
consideră că aceste exploatații îndeplinesc 
cerințele pentru respectiva componentă de 
„ecologizare”. Fermierii care îndeplinesc 
condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 al Consiliului din 
28 iunie 2007 privind producția ecologică 
și etichetarea produselor ecologice, precum 
și de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. De 
asemenea, date fiind beneficiile ecologice 
oferite de anumite tipuri de producție, 
cum ar fi culturile permanente eligibile 
pentru plățile de bază, pajiștile 
permanente, plantele leguminoase și 
orezul, elementele acestora ar trebui să 
beneficieze de componenta „ecologizare” 
fără a trebui să îndeplinească nicio altă 
obligație. Măslinii, vița de vie și pomii 
fructiferi sunt caracteristici ecosistemului 
unor regiuni întinse și contribuie la 
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stabilizarea solului contra eroziunii, la 
captarea CO2 și la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Nerespectarea 
componentei „ecologizare” ar trebui să 
conducă la aplicarea de penalități pe baza 
articolului 65 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR].

Or. es

Amendamentul 242
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective ar trebui să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic, 
rotația culturilor, sistemele bazate pe 
plante leguminoase, măsuri de eficiență 
energetică și de autoeficiență în cadrul 
exploatației, gestionarea apei și a solului, 
zone-tampon, tehnici agricole de precizie, 
culturi permanente sau sisteme autorizate 
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21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

durabile. Caracterul obligatoriu al 
practicilor respective ar trebui să se aplice 
și fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. en

Amendamentul 243
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
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„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a 
îndeplini nicio altă obligație, având în 
vedere beneficiile de mediu recunoscute 
ale sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum rotația culturilor, 
întreținerea pășunilor permanente și 
infrastructura ecologică. Caracterul
obligatoriu al practicilor respective ar 
trebui să se aplice și fermierilor ale căror 
exploatații sunt integral sau parțial situate 
în zonele „Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. 

Or. en
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Justificare

Sistemele agricole ecologice aduc beneficii mediului. Totuși, agricultura ecologică nu ar 
trebui exceptată de la ecologizare în scopul reducerii sarcinilor administrative.

Amendamentul 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
strict legată de plata de bază, pentru 
practicile obligatorii care trebuie aplicate 
de către fermierii care abordează în mod 
prioritar obiectivele strategice în domeniul 
climei și al mediului. Practicile respective 
ar trebui să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate și necontractuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum rotația 
culturilor, întreținerea pajiștilor
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective ar trebui să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
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practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. en

Amendamentul 245
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
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cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective ar trebui să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Prin urmare, 
fermierii în cauză ar trebui să beneficieze 
de componenta „ecologizare” fără a 
trebui să îndeplinească nicio altă 
obligație, ținând cont de beneficiile 
ecologice recunoscute. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. pt

Amendamentul 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea
culturilor, întreținerea pășunilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor
respective ar trebui să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
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nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. en

Amendamentul 247
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective ar trebui
să ia forma unor acțiuni simple, 
generalizate, necontractuale și anuale care 
depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt 
legate de agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și infrastructura ecologică. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective ar trebui să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
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Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Or. en

Amendamentul 248
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Rotația culturilor reprezintă o 
practică agronomică bine stabilită care nu 
oferă doar diversitate. Ea crește și 
fertilitatea solului fără substanțe 
artificiale costisitoare și reduce nevoia de 
utilizare de pesticide, fiind, așadar, și o 
sursă de beneficii economice pentru 
fermieri deoarece reduce dependența 
acestora de contribuții externe. Împreună 
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cu includerea culturilor de plante 
leguminoase, rotația culturilor ar aduce 
beneficii mediului, ar reduce costurile de 
producție ale fermierilor și ar contribui, 
de asemenea, la reducerea dependenței 
UE de importurile de plante 
proteaginoase folosite în furaje.

Or. en

Amendamentul 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Pentru a se asigura că măsurile de 
„ecologizare” selectate de ele și aplicabile 
pe teritoriul lor garantează beneficii egale 
pentru mediu și climă, statele membre 
aleg trei măsuri pertinente dintr-o listă de 
șase măsuri posibile stabilite la nivelul 
UE și trebuie să obțină, în termen de două 
luni de la notificare, aprobarea Comisiei 
cu privire la selecția respectivă.

Or. en

Amendamentul 250
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Atunci când se verifică dacă 
exploatațiile respectă cerințele de mediu și 
când se analizează plata acestei tranșe de 
plăți directe, ar trebui să se acorde atenție 
și să se încurajeze metoda de gestionare 
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colectivă a mai multor exploatații aplicată 
de organizațiile de producători și de 
cooperative. Această procedură are un 
efect multiplicator care contribuie la 
realizarea acestui aspect fundamental al 
obiectivelor politicii agricole comune.

Or. es

Justificare

Sistemul de gestionare colectivă sporește beneficiile acțiunilor în materie de mediu și climă. 
În principiu, acest sistem se aplică în contextul propunerilor de dezvoltare rurală (plăți 
ecologice), însă ar trebui să se țină cont de el și în raport cu această chestiune a plăților 
directe.

Amendamentul 251
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26b) Sprijinirea culturilor de plante 
leguminoase și proteaginoase în cadrul 
rotației culturilor contribuie substanțial la 
sistemele avansate și durabile de 
producție agricolă, ca abordare integrată 
a provocărilor legate de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
pierderea biodiversității și a fertilității 
solului în agricultură. Cercetarea și 
îmbunătățirea serviciilor de formare și 
informare adresate fermierilor în acest 
domeniu, precum și crearea unei 
infrastructuri pentru producția de 
proteaginoase, inclusiv pentru depozitarea 
și selecția de soiuri locale și regionale, 
sunt esențiale pentru reducerea deficitului 
de proteine al Uniunii Europene și pentru 
îmbunătățirea veniturilor fermierilor.

Or. en
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Amendamentul 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se garanta că obligațiile la 
care face referire măsura privind 
diversificarea culturilor sunt aplicate în 
mod proporțional și nediscriminatoriu și 
conduc la ameliorarea protecției mediului, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul adoptării 
definiției termenului „cultură” și a 
normelor privind aplicarea măsurii 
respective.

(27) Pentru a se garanta că obligațiile la 
care face referire măsura privind rotația
culturilor sunt aplicate în mod proporțional 
și nediscriminatoriu și conduc la 
ameliorarea protecției mediului, ar trebui
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul adoptării definiției 
termenului „cultură” și a normelor privind 
aplicarea măsurii respective.

Or. en

Amendamentul 253

Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se garanta că obligațiile la 
care face referire măsura privind 
diversificarea culturilor sunt aplicate în 
mod proporțional și nediscriminatoriu și 
conduc la ameliorarea protecției mediului, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul adoptării 
definiției termenului „cultură” și a 
normelor privind aplicarea măsurii 
respective.

(27) Pentru a se garanta că obligațiile la 
care face referire măsura privind rotația
culturilor sunt aplicate în mod proporțional 
și nediscriminatoriu și conduc la 
ameliorarea protecției mediului, ar trebui 
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul adoptării definiției 
termenului „cultură” și a normelor privind 
aplicarea măsurii respective.

Or. fr
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Amendamentul 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pajiști permanente sunt menținute ca 
atare de către fermieri, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat, în scopul adoptării de norme 
privind aplicarea măsurii respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 255
Richard Ashworth

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pajiști permanente sunt menținute ca 
atare de către fermieri, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat, în scopul adoptării de norme 
privind aplicarea măsurii respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 256
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pajiști permanente sunt menținute ca atare 
de către fermieri, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării de norme privind aplicarea 
măsurii respective.

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pajiști și recolte permanente sunt menținute 
ca atare de către fermieri, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat, în scopul adoptării de norme privind 
aplicarea măsurii respective.

Or. it

Amendamentul 257
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pajiști permanente sunt menținute ca atare 
de către fermieri, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării de norme privind aplicarea 
măsurii respective.

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pășuni permanente sunt menținute ca atare 
de către fermieri, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării de norme privind aplicarea 
măsurii respective.

Or. en

Amendamentul 258
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu (28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
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pajiști permanente sunt menținute ca atare 
de către fermieri, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării de norme privind aplicarea 
măsurii respective.

pășuni permanente sunt menținute ca atare 
de către fermieri, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării de norme privind aplicarea 
măsurii respective.

Or. en

Amendamentul 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pajiști permanente sunt menținute ca atare 
de către fermieri, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării de norme privind aplicarea 
măsurii respective.

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pășuni permanente sunt menținute ca atare 
de către fermieri, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării de norme privind aplicarea 
măsurii respective.

Or. en

Amendamentul 260
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) 7 % din terenurile arabile pe fermă 
vor fi utilizate într-un mod care să 
sporească biodiversitatea funcțională și, 
prin urmare, funcționarea sistemului 
agroecologic sau furnizarea de bunuri 
publice. Elementele care deseori sunt deja 
eligibile ca măsuri de protecție a mediului
(arbuști, șanțuri, zone umede, alte 
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sectoare de habitat seminatural și alte 
elemente eligibile existente de peisaj) ar fi 
adăugate la zonele-tampon pentru a crea 
infrastructuri agroecologice pentru 
sistemele agricole durabile. Prin urmare, 
nu este vorba nici de „retragerea unui 
teren din producția agricolă”, nici de „o 
nouă retragere din circuitul agricol”, ci 
mai degrabă de o îmbunătățire a eficienței 
pe termen lung a întregului sistem.

Or. en

Amendamentul 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a se asigura implementarea în 
mod eficient și coerent a măsurii privind 
zonele de interes ecologic, ținându-se 
totodată seama de particularitățile statelor 
membre, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul definirii mai amănunțite a tipurilor 
de zone de interes ecologic menționate în
cadrul măsurii respective și în scopul 
adăugării și al definirii altor tipuri de 
zone de interes ecologic care pot fi luate 
în considerare în vederea respectării 
procentajului menționat în cadrul măsurii 
respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a se asigura implementarea în 
mod eficient și coerent a măsurii privind 
zonele de interes ecologic, ținându-se 
totodată seama de particularitățile statelor 
membre, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul definirii mai amănunțite a tipurilor 
de zone de interes ecologic menționate în 
cadrul măsurii respective și în scopul 
adăugării și al definirii altor tipuri de 
zone de interes ecologic care pot fi luate 
în considerare în vederea respectării 
procentajului menționat în cadrul măsurii 
respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 263
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a se asigura implementarea în 
mod eficient și coerent a măsurii privind 
zonele de interes ecologic, ținându-se 
totodată seama de particularitățile statelor 
membre, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul definirii mai amănunțite a tipurilor 
de zone de interes ecologic menționate în 
cadrul măsurii respective și în scopul 
adăugării și al definirii altor tipuri de 
zone de interes ecologic care pot fi luate 
în considerare în vederea respectării 
procentajului menționat în cadrul măsurii 
respective.

Pentru a se asigura punerea în aplicare în 
mod eficient și coerent a infrastructurii 
ecologice, ținându-se totodată seama de 
particularitățile statelor membre, ar trebui
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de infrastructură 
menționate în cadrul măsurii respective.
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Or. en

Amendamentul 264
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Pentru a favoriza biodiversitatea, 
protecția mediului și productivitatea 
agricolă este necesar să se introducă un 
program special destinat sectoarelor care 
contribuie în mod activ în această 
privință. Sectorul apicol ar trebui să 
ocupe un loc prioritar și ar trebui să 
existe dispoziții privind sprijinul direct 
acordat pentru coloniile de albine 
întreținute de producători omologați. 
Trebuie să se ia în considerare necesitatea 
finanțării pentru polenizare.

Or. bg

Amendamentul 265

Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Pentru a îmbunătăți calitatea 
mediului, pentru a combate schimbările 
climatice și pentru a îmbunătăți condițiile 
agronomice Comisia trebuie să prezinte 
fără întârziere un plan strategic pentru 
furnizarea de proteine vegetale, care, de 
asemenea, va permite UE să își reducă 
dependența foarte ridicată de sursele 
externe de aprovizionare. Planul ar trebui 
să prevadă cultivarea mai multor culturi 
oleoproteaginoase și leguminoase în 
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temeiul politicii agricole comune și să 
încurajeze activitățile de cercetare 
agronomică în domeniul soiurilor 
adecvate și productive.

Or. fr

Amendamentul 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Pentru a se garanta că planurile de 
management al nutrimentelor furnizează 
date complete și o optimizare a utilizării 
nutrimentelor și a îngrășămintelor de 
către fermieri, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării de norme suplimentare 
privind aplicarea măsurii respective.

Or. en

Amendamentul 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Propunere de regulament
Considerentul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29b) Pentru a se garanta că planurile 
privind eficiența energetică asigură o 
optimizare a consumului de energie al 
fermierilor și reduc la minimum utilizarea 
combustibililor fosili în cadrul 
exploatațiilor, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
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conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării de norme suplimentare 
privind aplicarea măsurii respective.

Or. en

Amendamentul 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Considerentul 29 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29c) Pentru a se garanta acoperirea 
solurilor pe timp de iarnă, concomitent cu 
maximizarea beneficiilor aduse mediului 
și climei de respectiva măsură, statele 
membre ar trebui să stabilească datele 
aplicabile pentru crearea și distrugerea 
stratului protector optim pentru teritoriul 
lor și ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării de norme suplimentare 
privind aplicarea măsurii respective.

Or. en

Amendamentul 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În vederea promovării dezvoltării 
durabile a agriculturii în zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale 
specifice, statele membre trebuie să poată 
utiliza o parte din plafoanele lor naționale 
pentru plăți directe pentru a acorda 

eliminat
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tuturor fermierilor care își desfășoară 
activitatea în aceste zone, pe lângă plata 
de bază, o plată anuală pe suprafață. 
Plata respectivă nu trebuie să înlocuiască 
sprijinul acordat în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală și nu trebuie acordată 
fermierilor din zonele care au fost 
desemnate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), dar 
care nu au fost desemnate în conformitate 
cu articolul 46 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din …. privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) [RDR].

Or. en

Amendamentul 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, 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 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În vederea promovării dezvoltării 
durabile a agriculturii în zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale 
specifice, statele membre ar trebui să poată 
utiliza o parte din plafoanele lor naționale 
pentru plăți directe pentru a acorda tuturor 
fermierilor care își desfășoară activitatea în 
aceste zone, pe lângă plata de bază, o plată 
anuală pe suprafață. Plata respectivă nu 
trebuie să înlocuiască sprijinul acordat în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală și 
nu trebuie acordată fermierilor din zonele 

(30) În vederea promovării dezvoltării 
durabile a agriculturii în zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale 
specifice și în zonele abandonate, statele 
membre ar trebui să poată utiliza o parte 
din plafoanele lor naționale pentru plăți 
directe pentru a acorda tuturor fermierilor 
care își desfășoară activitatea în aceste 
zone, pe lângă plata de bază, o plată anuală 
în funcție de criterii noi, cum ar fi 
producția comercializabilă brută, 
valoarea adăugată sau numărul 
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care au fost desemnate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR), dar care nu 
au fost desemnate în conformitate cu 
articolul 46 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) [RDR].

lucrătorilor angajați. Plata respectivă nu 
ar trebui să înlocuiască sprijinul acordat în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală și 
nu ar trebui acordată fermierilor din zonele 
care au fost desemnate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR), dar care nu 
au fost desemnate în conformitate cu 
articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) nr. […] al Parlamentului European și 
al Consiliului din … privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) [RDR].

Or. it

Amendamentul 271
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Crearea și dezvoltarea de către tinerii 
fermieri a unor noi activități economice în 
sectorul agricol reprezintă o provocare din 
punct de vedere financiar și constituie un 
element de care trebuie să se țină seama la 
alocarea și direcționarea plăților directe. 
Această dezvoltare este esențială pentru 
competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, trebuie instituit
un ajutor pentru venit destinat tinerilor 
fermieri care își încep activitățile agricole, 
pentru a facilita stabilirea inițială a tinerilor 
fermieri și, ulterior, ajustarea structurală a 
exploatațiilor acestora. Statele membre 
trebuie poată utiliza o parte din plafoanele 
lor naționale pentru plățile directe pentru a 
acorda tinerilor fermieri, pe lângă plata de 
bază, o plată anuală pe suprafață. Plata 

(31) Crearea și dezvoltarea de către tinerii 
fermieri a unor noi activități economice în 
sectorul agricol reprezintă o provocare din 
punct de vedere financiar și constituie un 
element de care trebuie să se țină seama la 
alocarea și direcționarea plăților directe. 
Această dezvoltare este esențială pentru 
competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, un stat membru
ar putea institui un ajutor pentru venit 
destinat tinerilor fermieri care își încep 
activitățile agricole, pentru a facilita 
stabilirea inițială a tinerilor fermieri și, 
ulterior, ajustarea structurală a 
exploatațiilor acestora. Statele membre pot
utiliza o parte din plafoanele lor naționale 
pentru plățile directe pentru a acorda 
tinerilor fermieri, pe lângă plata de bază, o 
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respectivă trebuie acordată numai în cursul 
unei perioade de maximum cinci ani, 
întrucât trebuie să acopere numai perioada 
inițială a activității economice și nu trebuie 
să devină un ajutor de exploatare.

plată anuală pe suprafață. Plata respectivă 
ar trebui acordată numai în cursul unei 
perioade de maximum cinci ani, întrucât ar 
trebui să acopere numai perioada inițială a 
activității economice și nu trebuie să 
devină un ajutor de exploatare.

Or. en

Amendamentul 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Crearea și dezvoltarea de către tinerii 
fermieri a unor noi activități economice în 
sectorul agricol reprezintă o provocare din 
punct de vedere financiar și constituie un 
element de care trebuie să se țină seama la 
alocarea și direcționarea plăților directe. 
Această dezvoltare este esențială pentru 
competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, trebuie instituit 
un ajutor pentru venit destinat tinerilor 
fermieri care își încep activitățile agricole, 
pentru a facilita stabilirea inițială a tinerilor 
fermieri și, ulterior, ajustarea structurală a 
exploatațiilor acestora. Statele membre 
trebuie poată utiliza o parte din plafoanele 
lor naționale pentru plățile directe pentru a 
acorda tinerilor fermieri, pe lângă plata de 
bază, o plată anuală pe suprafață. Plata 
respectivă trebuie acordată numai în cursul 
unei perioade de maximum cinci ani, 
întrucât trebuie să acopere numai perioada 
inițială a activității economice și nu trebuie
să devină un ajutor de exploatare.

(31) Crearea și dezvoltarea de către tinerii 
fermieri a unor noi activități economice în 
sectorul agricol reprezintă o provocare din 
punct de vedere financiar și constituie un 
element de care se poate ține seama la 
alocarea și direcționarea plăților directe. 
Această dezvoltare este esențială pentru 
competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, poate fi instituit 
un ajutor pentru venit destinat tinerilor 
fermieri care își încep activitățile agricole, 
pentru a facilita stabilirea inițială a tinerilor 
fermieri și, ulterior, ajustarea structurală a 
exploatațiilor acestora. Statele membre ar 
trebui să aibă permisiunea de a utiliza o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plățile directe pentru a acorda tinerilor 
fermieri, pe lângă plata de bază, o plată 
anuală pe suprafață. Plata respectivă ar 
trebui acordată numai în cursul unei 
perioade de maximum cinci ani, întrucât ar
trebui să acopere numai perioada inițială a 
activității economice și nu ar trebui să 
devină un ajutor de exploatare.

Or. en
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Justificare

Măsurile prevăzute de cel de al doilea pilon referitor la tinerii fermieri reprezintă un mod 
mai eficient de a-i susține și a-i promova pe fermierii noi, prin urmare aplicarea măsurilor 
prevăzute de primul pilon ar trebui să fie facultativă pentru statele membre.

Amendamentul 273
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Crearea și dezvoltarea de către tinerii 
fermieri a unor noi activități economice în 
sectorul agricol reprezintă o provocare din 
punct de vedere financiar și constituie un 
element de care trebuie să se țină seama la 
alocarea și direcționarea plăților directe. 
Această dezvoltare este esențială pentru 
competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, trebuie instituit 
un ajutor pentru venit destinat tinerilor 
fermieri care își încep activitățile agricole, 
pentru a facilita stabilirea inițială a 
tinerilor fermieri și, ulterior, ajustarea 
structurală a exploatațiilor acestora. 
Statele membre trebuie poată utiliza o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plățile directe pentru a acorda tinerilor 
fermieri, pe lângă plata de bază, o plată 
anuală pe suprafață. Plata respectivă 
trebuie acordată numai în cursul unei 
perioade de maximum cinci ani, întrucât 
trebuie să acopere numai perioada inițială a 
activității economice și nu trebuie să 
devină un ajutor de exploatare.

(31) Dat fiind faptul că dintre fermierii 
europeni numai 6 % au vârsta mai mică 
de 35 de ani și că 80 % au peste 55 de ani, 
trebuie să aibă loc o revigorare durabilă 
din punct de vedere social. Crearea și 
dezvoltarea de către tinerii fermieri sau de 
către noii fermieri care înființează 
exploatații agricole a unor noi activități 
economice în sectorul agricol constituie un 
element de care ar trebui să se țină seama 
la alocarea și direcționarea plăților directe. 
Aceste plăți ar trebui să promoveze, de 
asemenea, cooperarea între fermierii mai 
în vârstă și cei mai tineri, conducând la o 
dezvoltare durabilă a regiunilor rurale din 
punct de vedere social. Pentru noii 
fermieri, finanțarea inițială este foarte 
importantă pentru începerea activității. 
Prin urmare, acordarea de subvenții 
pentru investiții pentru primul an ar 
trebui să fie de cel puțin 50 % din bugetul 
prevăzut pentru întreaga perioadă. Noii 
fermieri ar trebui să fie persoane fizice și 
juridice, precum și persoane care își 
înființează o exploatație în regim de 
cooperativă cu alte exploatații. Această 
dezvoltare este esențială pentru 
competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, ar trebui
instituit un ajutor pentru venit destinat 
tinerilor fermieri și noilor fermieri care își 
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încep activitățile agricole, pentru a facilita 
stabilirea inițială și, ulterior, ajustarea 
structurală a activităților efectuate. Statele 
membre ar trebui să poată utiliza o parte 
din plafoanele lor naționale pentru plățile 
directe pentru a acorda, pe lângă plata de 
bază, o plată anuală pe suprafață. Plata 
respectivă ar trebui acordată numai în 
cursul unei perioade de maximum cinci 
ani, întrucât ar trebui să acopere numai 
perioada inițială a activității economice și 
nu ar trebui să devină un ajutor de 
exploatare.

Or. en

Amendamentul 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Crearea și dezvoltarea de către tinerii 
fermieri a unor noi activități economice în 
sectorul agricol reprezintă o provocare din 
punct de vedere financiar și constituie un 
element de care trebuie să se țină seama la 
alocarea și direcționarea plăților directe. 
Această dezvoltare este esențială pentru 
competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, trebuie instituit 
un ajutor pentru venit destinat tinerilor 
fermieri care își încep activitățile agricole, 
pentru a facilita stabilirea inițială a tinerilor 
fermieri și, ulterior, ajustarea structurală a 
exploatațiilor acestora. Statele membre 
trebuie poată utiliza o parte din plafoanele 
lor naționale pentru plățile directe pentru a 
acorda tinerilor fermieri, pe lângă plata de 
bază, o plată anuală pe suprafață. Plata 
respectivă trebuie acordată numai în cursul 
unei perioade de maximum cinci ani,

(31) Pentru a răspunde provocării ridicate 
de înnoirea generațiilor în sectorul 
agricol, unde numai 7 % din populație are 
vârsta mai mică de 35 de ani, ar trebui
instituit un ajutor pentru venit destinat 
tinerilor fermieri care își încep activitățile 
agricole, pentru a facilita stabilirea inițială 
a tinerilor fermieri și, ulterior, ajustarea 
structurală a exploatațiilor acestora. Statele 
membre ar trebui să poată utiliza o parte 
din plafoanele lor naționale pentru plățile 
directe pentru a acorda tinerilor fermieri, 
pe lângă plata de bază, o plată anuală pe 
suprafață. Plata respectivă ar trebui
acordată numai în cursul unei perioade de
maximum cinci ani, întrucât ar trebui să 
acopere numai perioada inițială a activității 
economice și nu ar trebui să devină un 
ajutor de exploatare.
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întrucât trebuie să acopere numai perioada 
inițială a activității economice și nu trebuie
să devină un ajutor de exploatare.

Or. en

Amendamentul 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Crearea și dezvoltarea de către tinerii 
fermieri a unor noi activități economice în 
sectorul agricol reprezintă o provocare din 
punct de vedere financiar și constituie un 
element de care trebuie să se țină seama la 
alocarea și direcționarea plăților directe. 
Această dezvoltare este esențială pentru 
competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, trebuie instituit 
un ajutor pentru venit destinat tinerilor 
fermieri care își încep activitățile agricole, 
pentru a facilita stabilirea inițială a tinerilor 
fermieri și, ulterior, ajustarea structurală a 
exploatațiilor acestora. Statele membre 
trebuie poată utiliza o parte din plafoanele 
lor naționale pentru plățile directe pentru a 
acorda tinerilor fermieri, pe lângă plata de 
bază, o plată anuală pe suprafață. Plata 
respectivă trebuie acordată numai în cursul 
unei perioade de maximum cinci ani, 
întrucât trebuie să acopere numai perioada 
inițială a activității economice și nu trebuie
să devină un ajutor de exploatare.

(31) Crearea și dezvoltarea, de către tinerii 
fermieri și de către alți fermieri noi, a unor 
noi activități economice în sectorul agricol 
reprezintă o provocare din punct de vedere 
financiar și constituie un element de care 
ar trebui să se țină seama la alocarea și 
direcționarea plăților directe. Această 
dezvoltare este esențială pentru 
competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, ar trebui
instituit un ajutor pentru venit destinat 
tinerilor fermieri și noilor fermieri care își 
încep activitățile agricole, pentru a facilita 
stabilirea inițială a tinerilor fermieri și a 
noilor fermieri și, ulterior, ajustarea 
structurală a exploatațiilor acestora. Statele 
membre ar trebui să poată utiliza o parte 
din plafoanele lor naționale pentru plățile 
directe pentru a acorda tinerilor fermieri și
noilor fermieri, pe lângă plata de bază, o 
plată anuală pe suprafață. Plata respectivă 
ar trebui acordată numai în cursul unei 
perioade de maximum cinci ani, întrucât ar 
trebui să acopere numai perioada inițială a 
activității economice și nu ar trebui să 
devină un ajutor de exploatare.

Or. en
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Amendamentul 276
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Crearea și dezvoltarea de către tinerii 
fermieri a unor noi activități economice în 
sectorul agricol reprezintă o provocare din 
punct de vedere financiar și constituie un 
element de care trebuie să se țină seama la 
alocarea și direcționarea plăților directe. 
Această dezvoltare este esențială pentru 
competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, trebuie instituit 
un ajutor pentru venit destinat tinerilor 
fermieri care își încep activitățile agricole, 
pentru a facilita stabilirea inițială a tinerilor 
fermieri și, ulterior, ajustarea structurală a 
exploatațiilor acestora. Statele membre 
trebuie poată utiliza o parte din plafoanele 
lor naționale pentru plățile directe pentru a 
acorda tinerilor fermieri, pe lângă plata de 
bază, o plată anuală pe suprafață. Plata 
respectivă trebuie acordată numai în cursul 
unei perioade de maximum cinci ani, 
întrucât trebuie să acopere numai perioada 
inițială a activității economice și nu trebuie
să devină un ajutor de exploatare.

(31) Crearea și dezvoltarea de către tinerii 
fermieri și de către noii fermieri a unor noi 
activități economice în sectorul agricol 
reprezintă o provocare din punct de vedere 
financiar și constituie un element de care 
ar trebui să se țină seama la alocarea și 
direcționarea plăților directe. Această 
dezvoltare este esențială pentru 
competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, ar trebui
instituit un ajutor pentru venit destinat 
tinerilor fermieri și noilor fermieri care își 
încep activitățile agricole, pentru a facilita 
stabilirea inițială a tinerilor fermieri și a 
noilor fermieri și, ulterior, ajustarea 
structurală a exploatațiilor acestora. Statele 
membre ar trebui să poată utiliza o parte 
din plafoanele lor naționale pentru plățile 
directe pentru a acorda tinerilor fermieri și
noilor fermieri, pe lângă plata de bază, o 
plată anuală pe suprafață. Plata respectivă 
ar trebui acordată numai în cursul unei 
perioade de maximum cinci ani, întrucât ar 
trebui să acopere numai perioada inițială a 
activității economice și nu ar trebui să 
devină un ajutor de exploatare.

Or. en

Amendamentul 277
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 31
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Crearea și dezvoltarea de către tinerii 
fermieri a unor noi activități economice în 
sectorul agricol reprezintă o provocare din 
punct de vedere financiar și constituie un 
element de care trebuie să se țină seama la 
alocarea și direcționarea plăților directe. 
Această dezvoltare este esențială pentru 
competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, trebuie instituit 
un ajutor pentru venit destinat tinerilor 
fermieri care își încep activitățile agricole, 
pentru a facilita stabilirea inițială a tinerilor 
fermieri și, ulterior, ajustarea structurală a 
exploatațiilor acestora. Statele membre 
trebuie poată utiliza o parte din plafoanele 
lor naționale pentru plățile directe pentru a 
acorda tinerilor fermieri, pe lângă plata de 
bază, o plată anuală pe suprafață. Plata 
respectivă trebuie acordată numai în cursul 
unei perioade de maximum cinci ani, 
întrucât trebuie să acopere numai perioada 
inițială a activității economice și nu trebuie
să devină un ajutor de exploatare.

(31) Crearea și dezvoltarea de către femei 
și tinerii fermieri a unor noi activități 
economice în sectorul agricol reprezintă o 
provocare din punct de vedere financiar și 
constituie un element de care ar trebui să 
se țină seama la alocarea și direcționarea 
plăților directe. Această dezvoltare este 
esențială pentru competitivitatea sectorului 
agricol din Uniune și, din acest motiv, ar 
trebui instituit un ajutor pentru venit 
destinat femeilor și tinerilor fermieri care 
își încep activitățile agricole, pentru a 
facilita stabilirea inițială a femeilor și a
tinerilor fermieri și, ulterior, ajustarea 
structurală a exploatațiilor acestora. Statele 
membre ar trebui să poată utiliza o parte 
din plafoanele lor naționale pentru plățile 
directe pentru a acorda tinerilor fermieri, 
pe lângă plata de bază, o plată anuală pe 
suprafață. Plata respectivă ar trebui
acordată numai în cursul unei perioade de 
cinci ani, întrucât ar trebui să acopere 
numai perioada inițială a activității 
economice și nu ar trebui să devină un 
ajutor de exploatare.

Or. it

Amendamentul 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Crearea și dezvoltarea de către tinerii 
fermieri a unor noi activități economice în 
sectorul agricol reprezintă o provocare din 
punct de vedere financiar și constituie un 
element de care trebuie să se țină seama la 
alocarea și direcționarea plăților directe. 
Această dezvoltare este esențială pentru 

(31) Crearea și dezvoltarea de către tinerii 
fermieri a unor noi activități economice în 
sectorul agricol reprezintă o provocare din 
punct de vedere financiar și constituie un 
element de care ar trebui să se țină seama 
la alocarea și direcționarea plăților directe. 
Această dezvoltare este esențială pentru 
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competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, trebuie instituit 
un ajutor pentru venit destinat tinerilor 
fermieri care își încep activitățile agricole, 
pentru a facilita stabilirea inițială a tinerilor 
fermieri și, ulterior, ajustarea structurală a 
exploatațiilor acestora. Statele membre 
trebuie poată utiliza o parte din plafoanele 
lor naționale pentru plățile directe pentru a 
acorda tinerilor fermieri, pe lângă plata de 
bază, o plată anuală pe suprafață. Plata 
respectivă trebuie acordată numai în cursul 
unei perioade de maximum cinci ani, 
întrucât trebuie să acopere numai perioada 
inițială a activității economice și nu trebuie
să devină un ajutor de exploatare.

competitivitatea sectorului agricol din 
Uniune și, din acest motiv, ar trebui
instituit un ajutor pentru venit destinat 
tinerilor fermieri care își încep activitățile 
agricole, pentru a facilita stabilirea inițială 
a tinerilor fermieri și, ulterior, ajustarea 
structurală a exploatațiilor acestora. Statele 
membre ar trebui să poată utiliza o parte 
din plafoanele lor naționale pentru plățile 
directe pentru a acorda tinerilor fermieri, 
pe lângă plata de bază, o plată anuală pe 
suprafață. Plata respectivă ar trebui
acordată numai în cursul unei perioade de 
maximum cinci ani, întrucât ar trebui să 
acopere numai perioada inițială a activității 
economice și nu ar trebui să devină un 
ajutor de exploatare. Consideră că și 
femeile din sectorul agricol, care 
reprezintă o importanta forță de muncă ar 
trebui să se bucure de programe speciale 
de formare profesională precum si de 
prime de instalare.

Or. ro

Amendamentul 279
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Înnoirea generațiilor se va realiza 
în viitor numai dacă bărbații și femeile se 
vor bucura de aceleași drepturi și 
oportunități, ceea ce include regimuri 
individuale de securitate socială, educație, 
consolidarea capacităților și participarea 
la procesul decizional. De asemenea, 
înnoirea generațiilor necesită păstrarea și 
dezvoltarea în mod activ a conținutului 
cultural, social și recreațional esențial 
care conferă atractivitate vieții la fermă și 
în comunitățile rurale.
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Or. en

Amendamentul 280
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Politica agricolă comună a Uniunii 
Europene ar trebui să înceapă să 
recunoască munca depusă de femei în 
zonele rurale și contribuția directă a 
acesteia la echilibrul economic al 
exploatațiilor mici și, în special, al 
exploatațiilor familiale, prin activități care 
sunt invizibile din punct de vedere statistic 
și nerecunoscute în termeni de ocupare a 
forței de muncă și care, astfel, nu 
generează nicio formă de drepturi pasive. 
În statisticile economice, de ocupare a 
forței de muncă și sociale oficiale schema 
de plăți directe pare a fi instrumentul 
adecvat pentru a promova integrarea 
femeilor în zonele rurale. Fondurile ar 
trebui să fie utilizate pentru promovarea 
coproprietății exploatațiilor, dacă este 
necesar, sau pentru regularizarea forței 
de muncă furnizate de femei în cadrul 
exploatațiilor familiale.

Or. es

Justificare

În prezent, 42 % din cele 26,7 de milioane de cetățeni europeni care lucrează în agricultură 
sunt femei, însă numai o exploatație din cinci este condusă de o femeie. Se estimează că 
munca depusă de aproximativ 20 de milioane de europeni este invizibilă din punct de vedere 
economic, al forței de muncă, și al realizării de statistici.

Amendamentul 281
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Considerentul 31 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31b) Realizarea obiectivelor menționate 
anterior este sprijinită de dispozițiile 
Directivei 2010/41/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 iulie 2010 
privind aplicarea principiului egalității de 
tratament între bărbații și femeile care 
desfășoară o activitate independentă, în 
schimb este împiedicată de lipsa unor date 
fiabile și obiective care ar permite 
realizarea unor estimări bugetare bine 
întemeiate. Prin urmare, acest principiu 
general ar trebui să fie inclus în 
regulament și ar trebui să se indice 
termene-limită pentru publicarea acestor 
date, alături de prevederi pentru 
mecanisme speciale de plată care să 
evidențieze și să recunoască activitățile 
femeilor în regiunile rurale. În 
conformitate cu abordarea tip pilon 
utilizată de PAC, plățile directe ar trebui 
să se concentreze pe recunoașterea 
acestor aspecte structurale, în timp ce 
FEADR ar trebui să includă măsuri mai 
specifice menite să promoveze, să 
recunoască și să finanțeze contribuția 
adusă de femei la aspecte precum 
diversificarea, furnizarea de servicii și 
inovarea, precum și contribuția lor 
generală la vitalizarea comunităților 
rurale. În mod similar, în domeniul de 
aplicare a FEADR ar trebui să fie 
promovate rețele specifice de cooperare în 
conformitate cu propunerile cuprinse în 
propunerea de rezoluție a Parlamentului 
European referitoare la rolul femeilor în 
agricultură și în regiunile rurale 
(2010/2054(INI)).

Or. es

Justificare

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
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permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la 
cotitularidad y la regulariación laboral y posibilidad de recoocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
copmprendido entre 2013-2020 es  el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

Amendamentul 282
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a garanta protecția drepturilor 
beneficiarilor și pentru ca aceștia să nu facă 
obiectul discriminării, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul definirii condițiilor în care o 
persoană juridică poate fi considerată 
eligibilă pentru a primi plata destinată 
tinerilor fermieri, și mai ales în scopul 
definirii aplicării limitei de vârstă uneia 
sau mai multor persoane fizice care fac 
parte din persoana juridică.

(32) Pentru a garanta protecția drepturilor 
beneficiarilor și pentru ca aceștia să nu facă 
obiectul discriminării, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat, în scopul definirii condițiilor în care 
o persoană juridică poate fi considerată 
eligibilă pentru a primi plata destinată 
tinerilor fermieri sau noilor fermieri.

Or. en


