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Amendamentul 612
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) îndeplinesc criterii obiective și 
nediscriminatorii stabilite de statele 
membre, care asigură că:
(i) activitățile lor agricole nu reprezintă o 
parte importantă din totalitatea 
activităților lor economice; și/sau
(ii) activitatea lor principală sau obiectul 
lor de activitate nu constă în desfășurarea 
unei activități agricole; și/sau

Or. en

Amendamentul 613
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) obiectul lor de activitate principal 
este desfășurarea unei activități agricole 
în conformitate cu articolul 4 alineatul 
(1c).
Dreptul la plăți directe nu se aplică 
următoarelor organizații: societăți de 
transport, aeroporturi, societăți 
imobiliare, societăți care administrează 
terenuri sportive, operatori de 
campinguri, societăți miniere, societăți cu 
răspundere limitată și mari combinate a 
căror principală activitate economică nu 
este practicarea unei activități agricole.

Or. de
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Amendamentul 614
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) activitățile lor agricole reprezintă o 
parte importantă din totalitatea 
activităților lor economice; sau

Or. en

Amendamentul 615
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nu au fost implicate într-o activitate 
de producție agricolă în niciunul dintre 
anii 2009, 2010 și 2011.

Or. en

Amendamentul 616
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nu au fost implicate într-o activitate 
de producție agricolă în 2011, cu excepția 
fermierilor tineri care și-au început 
activitatea în 2012/2013/2014;
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Or. en

Amendamentul 617
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nu au fost implicate într-o activitate 
de producție agricolă în anul 2011.

Or. en

Amendamentul 618
Theodoros Skylakakis, Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nu suportă riscul economic al 
activității agricole desfășurate pe terenuri 
declarate eligibile pentru a beneficia de 
plăți directe.

Or. en

Amendamentul 619
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nu desfășoară nivelul minim de 
activitate în cadrul exploatației lor stabilit 
de statele membre în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (c).
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Or. en

Amendamentul 620
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) aceste persoane administrează 
aeroporturi, societăți feroviare, servicii de 
apă, societăți imobiliare, terenuri sportive 
sau de joacă, proprietăți destinate 
vânatului, pescuitului sau acvaculturii, 
campinguri sau orice altă activitate sau 
structură neagricolă care este definită, 
dacă este cazul, de statul membru pe baza 
unor criterii obiective și nediscriminatorii, 
cu excepția cazului în care aceste 
persoane dovedesc, în conformitate cu 
dispozițiile stabilite de statul membru în 
cauză, că cuantumul anual al plăților 
directe este mai mic de 5 % din veniturile 
totale obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

Or. fr

Amendamentul 621
Giancarlo Scottà, 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
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sunt identificate într-un registru 
public național pe baza unor criterii 
obiective, precum fermierii;
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Or. it

Amendamentul 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) aceste persoane petrec mai puțin de 
50 % din timpul lor de lucru real în 
exploatația agricolă;

Or. fr

Amendamentul 623
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) ale căror obiective economice sau de 
activitate principale nu sunt reprezentate 
de desfășurarea unei activități agricole.

Or. es

Amendamentul 624
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Maria do Céu 
Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) ale căror obiecte economice sau de 
activitate principale constau în 
desfășurarea unei activități agricole, 
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astfel cum este definită la articolul 4 
alineatul (1) litera (c). De exemplu, 
entități precum societăți de transport, 
aeroporturi, societăți imobiliare, societăți 
care administrează terenuri sportive, 
operatori de campinguri și societăți 
miniere sunt excluse de la primirea de 
plăți directe.

Or. en

Amendamentul 625
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. 
Jensen, Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) exploatează, ca activitate principală, 
activități de transport, aeroporturi, 
societăți imobiliare, terenuri de sport sau 
de recreere, campinguri, societăți miniere 
sau alte activități neagricole care sunt 
definite în consecință de statele membre 
pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii. Statele membre pot 
decide ca persoanele respective să poată 
pretinde că sunt eligibile, dacă pot furniza 
dovezi verificabile conform cărora nu se 
încadrează în categoriile descrise la litera 
(b) și (ba).
Statele membre pot adăuga alte entități 
și/sau pot exclude entități din cele 
enumerate mai sus, cu condiția ca ele să 
informeze Comisia cu privire la decizia 
lor și să furnizeze justificări obiective și 
nediscriminatorii care motivează decizia 
lor.

Or. en
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Amendamentul 626
Giancarlo Scottà, 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
Articolul 9 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dedică o parte substanțială din timpul 
lor de lucru activităților agricole și obțin o 
parte semnificativă din venitul lor din 
astfel de activități, în conformitate cu 
criteriile stabilite de statul membru.

Or. it

Amendamentul 627
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) activitățile lor agricole nu reprezintă 
o parte importantă din totalitatea 
activităților lor economice sau activitatea 
lor principală sau obiectul de activitate nu 
constă în desfășurarea unei activități 
agricole.
.

Or. fr

Amendamentul 628
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera bb (nouă)



PE492.792v01-00 10/167 AM\907853RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) entitățile precum societățile de 
transport, aeroporturile, societățile 
imobiliare, societățile care administrează 
terenuri sportive, campingurile și 
societățile miniere nu pot fi considerate, 
în prealabil, fermieri activi și nu pot fi 
beneficiari de plăți directe, cu excepția 
cazului în care acestea pot dovedi că nu li 
se aplică criteriile stabilite la literele (a) și 
(b).
Statele membre sau, dacă este cazul, 
regiunile pot decide să includă alte tipuri 
de entități, în urma notificării către 
Comisie. 

Or. es

Amendamentul 629
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) aceste persoane administrează 
aeroporturi, societăți feroviare, servicii de 
apă, societăți imobiliare, terenuri sportive 
sau de joacă, proprietăți destinate 
vânatului, pescuitului sau acvaculturii, 
campinguri sau orice altă activitate 
principală care nu are legătură cu 
agricultura; 

Or. fr

Amendamentul 630
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Care nu desfășoară nivelul minim de
activitate în cadrul exploatației lor stabilit 
de statele membre în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (c).

Or. en

Amendamentul 631
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

eliminat

Or. en

Amendamentul 632
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

eliminat

Or. es

Amendamentul 633
James Nicholson, Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

eliminat

Or. en

Amendamentul 634
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

eliminat

Or. es

Amendamentul 635
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

eliminat

Or. es

Amendamentul 636
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

eliminat

Or. en

Amendamentul 637
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

eliminat

Or. en

Amendamentul 638
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 639
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

eliminat

Or. en

Justificare

Definiția agriculturii active ar trebui să fie legată de activitatea agricolă desfășurată de 
fermier și nu de venitul neagricol propus de Comisie. În plus, propunerea Comisiei implică 
costuri administrative masive, atât pentru autorități, cât și pentru fermieri, care ar trebui 
evitate.

Amendamentul 640
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

eliminat

Or. es

Justificare

Considerăm că toți beneficiarii de ajutor direct, indiferent de suma primită, ar trebui să 
îndeplinească condiția de a fi fermier activ, în scopul de a nu împiedica acordarea de ajutor 
beneficiarilor care declară suprafețe care sunt menținute în mod natural într-o stare adecvată 
pentru pășunat sau pentru cultivare fără a fi obligați să desfășoare activitatea minimă 
solicitată pe aceste suprafețe.

Amendamentul 641
Britta Reimers
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

(2) Statele membre stabilesc criterii 
obiective și nediscriminatorii pentru a se 
asigura că nu se efectuează plăți în 
favoarea unor persoane fizice sau juridice 
ale căror terenuri nu sunt utilizate pentru 
o activitate agricolă. Articolul 4 alineatul 
(1) litera (c) din prezentul regulament 
exclude, prin urmare, utilizarea 
terenurilor pentru activități legate de 
transport, aeroporturi, imobiliare, sport, 
campinguri și mine, cu excepția cazului în 
care operatorii sunt în măsură să 
demonstreze că nu li se aplică criteriile 
stabilite la primul paragraf.

Or. de

Justificare

Evaluarea „fermierului activ” pentru plăți pe suprafață ar trebui să pună accentul pe 
utilizarea terenurilor agricole.

Amendamentul 642
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 10 000 EUR pentru anul precedent.

Or. de

Amendamentul 643
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

(2) Statele membre pot decide să nu aplice 
alineatul (1) fermierilor care au primit mai 
puțin de un anumit cuantum de plăți 
directe pentru anul precedent, iar această 
sumă nu este mai mare decât 
10 000 EUR.

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă flexibilitate în vederea abordării problemei reale pe baza situației 
din fiecare stat membru. Limita de 5 000 EUR nu abordează problema reală a fermierilor 
pasivi, având în vedere că cei mai mulți dintre ei primesc mai puțin de 5 000 EUR și, prin 
urmare, sunt scutiți de cerințele alineatului. În anumite state, pragul de 5 000EUR ar putea 
omite toți fermierii „din fotolii”, iar în altele ar putea fi justificată de un număr mai mare.

Amendamentul 644
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
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 2 000 EUR pentru anul precedent, 
exploatațiilor din zone muntoase care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau 
exploatațiilor care refac zone abandonate.

Or. it

Amendamentul 645
Alyn Smith
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 2 000 EUR pentru anul precedent.

Or. en

Amendamentul 646
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

(2) Alineatele (1) și (2a) nu se aplică 
fermierilor care au primit plăți directe în 
valoare de sub 1 000 EUR pentru anul 
precedent.

Or. en

Amendamentul 647
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 1 000 EUR pentru anul precedent.

Or. it
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Amendamentul 648
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 1 000 EUR pentru anul precedent.

Or. bg

Amendamentul 649
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

(2) Statele membre pot decide să nu aplice 
alineatul (1) fermierilor care au primit plăți 
directe în valoare de sub 5 000 EUR pentru 
anul precedent.

Or. en

Amendamentul 650
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

(2) Statele membre pot decide să nu aplice 
alineatul (1) fermierilor care au primit plăți 
directe în valoare de sub 5 000 EUR pentru 
anul precedent.

Or. en
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Amendamentul 651
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit un cuantum mai mic de 
plăți directe pentru anul precedent decât 
cuantumul stabilit de statele membre (în 
intervalul 1 000-5 000 EUR).

Or. lv

Amendamentul 652
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor 
care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

(2) Statelor membre ar trebui să li se ofere 
flexibilitatea de a nu aplica alineatele (1)
și (2a) fermierilor care au primit un 
anumit cuantum de plăți directe pentru 
anul precedent. Statele membre decid, de 
asemenea, care este cuantumul respectiv. 

Or. en

Amendamentul 653
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică fermierilor (2) Comisia este împuternicită să adopte 
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care au primit plăți directe în valoare de 
sub 5 000 EUR pentru anul precedent.

acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să stabilească 
împrejurările în care desfășurarea unei 
activități neagricole pe terenuri va fi 
interzisă și va avea ca rezultat 
neefectuarea plăților directe.

Or. en

Amendamentul 654
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În scopul aplicării alineatelor (1) și 
(2), întreprinderile asociate și înrudite 
sunt considerate întreprindere unică.

Or. es

Amendamentul 655
Giancarlo Scottà, 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
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile precum societățile de transport, 
aeroporturile, societățile imobiliare, 
societățile care administrează terenuri 
sportive, societățile de drumuri, 
campingurile și societățile miniere nu 
primesc plăți directe.
După informarea Comisiei, statele 
membre pot decide să adauge alte tipuri 
de entități la cele menționate la alineatul 
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(2a).

Or. it

Amendamentul 656
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatul (1) nu se aplică 
exploatațiilor din zone muntoase care se 
confruntă cu constrângeri naturale.

Or. it

Amendamentul 657
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre aplică criterii 
obiective și nediscriminatorii adecvate 
pentru a se asigura că nu sunt acordate 
plăți directe unei persoane fizice sau 
juridice ale cărei activități agricole nu 
reprezintă o parte importantă din 
totalitatea activităților sale economice și 
al cărei venit din activități agricole 
reprezintă mai puțin decât un anumit 
procent din veniturile totale ale 
beneficiarului.

Or. en
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Amendamentul 658
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre aplică criterii 
obiective și nediscriminatorii adecvate 
pentru a se asigura că nu sunt acordate 
plăți directe unei persoane fizice sau 
juridice ale cărei activități agricole nu 
reprezintă o parte importantă din 
totalitatea activităților sale economice și 
al cărei venit din activități agricole 
reprezintă mai puțin decât un anumit 
procent din veniturile totale ale 
beneficiarului.

Or. en

Amendamentul 659
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide să nu 
aplice articolul 9 fermierilor care au 
primit plăți directe în valoare de până la 
5 000 EUR pentru anul precedent.

Or. en

Justificare

Fermierii ar trebui să fie considerați activi dacă participă la furnizarea de bunuri și funcții 
publice prin intermediul PAC datorită unei bune gestionări a terenurilor. Terenurile utilizate 
ca aerodromuri, terenuri de golf, terenuri de fotbal etc. ar trebui să fie excluse de la plăți mai 
degrabă decât beneficiarii individuali. Această soluție nu ar impune sarcini administrative 
suplimentare.
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Amendamentul 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot stabili criterii 
obiective și nediscriminatorii adecvate 
pentru a se asigura că nu sunt acordate 
plăți directe unei persoane fizice sau 
juridice:
(a) a cărei activități agricole nu reprezintă 
o parte importantă din totalitatea 
activităților sale economice; și/sau
(b) al cărei principal obiect economic sau 
de activitate nu îl reprezintă desfășurarea 
unei activități agricole.
Entitățile precum societățile de transport, 
aeroporturile, societățile imobiliare, 
societățile care administrează terenuri 
sportive, campinguri sau societățile 
miniere nu pot fi considerate, în prealabil, 
fermieri activi și nu pot fi beneficiari de 
plăți directe, cu excepția cazului în care 
acestea pot dovedi că nu li se aplică 
criteriile menționate la primul paragraf 
literele (a) și (b).
După informarea Comisiei, statele 
membre pot decide să adauge sau alte 
tipuri de entități la cele enumerate la al 
doilea paragraf sau să le retragă pe unele 
dintre acestea.

Or. en

Justificare

Nu trebuie acordate plăți directe fermierilor care nu sunt activi. Cu toate acestea, 
introducerea unor dispoziții obligatorii pentru definirea fermierilor activi este foarte 
problematică. Pentru a aborda problema reală în fiecare stat membru, este nevoie de 
flexibilitate.
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Amendamentul 661
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre stabilesc criterii 
obiective și nediscriminatorii adecvate 
pentru a se asigura că niciun fel de plăți 
directe nu sunt acordate unei persoane 
fizice sau juridice:
(a) ale cărei activități agricole nu 
reprezintă o parte importantă a tuturor 
activităților sale economice. Verificarea 
faptului dacă activitatea agricolă este 
predominantă se realizează prin 
evaluarea declarațiilor de venit din cei doi 
ani precedenți;
și
(b) al cărei principal obiect economic sau 
de activitate nu îl reprezintă desfășurarea 
unei activități agricole.
Entitățile precum societățile de transport, 
aeroporturile, societățile imobiliare, 
societățile care administrează terenuri 
sportive, campinguri sau societățile 
miniere nu pot fi considerate, în prealabil, 
fermieri activi și nu pot fi beneficiari de 
plăți directe, cu excepția cazului în care 
acestea pot dovedi că nu li se aplică 
criteriile menționate la primul paragraf 
literele (a) și (b).
După informarea Comisiei, statele 
membre pot decide să adauge alte tipuri 
de entități la cele enumerate la al doilea 
paragraf.

Or. it



AM\907853RO.doc 25/167 PE492.792v01-00

RO

Amendamentul 662
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre stabilesc criterii 
obiective și nediscriminatorii adecvate 
pentru a se asigura că niciun fel de plăți 
directe nu sunt acordate unei persoane 
fizice sau juridice:
(a) ale cărei activități agricole nu 
reprezintă o parte importantă din 
totalitatea activităților sale economice; 
sau
(b) al cărei principal obiect economic sau 
de activitate nu îl reprezintă desfășurarea 
unei activități agricole.
Entitățile precum societățile de transport, 
aeroporturile, societățile imobiliare, 
societățile care administrează terenuri 
sportive, campinguri sau societățile 
miniere nu pot fi considerate, în prealabil, 
fermieri activi și nu pot fi beneficiari de 
plăți directe, cu excepția cazului în care 
acestea pot dovedi că nu li se aplică 
criteriile menționate la primul paragraf 
literele (a) și (b).
După informarea Comisiei, statele 
membre pot decide să adauge alte tipuri 
de entități la cele enumerate la al doilea 
paragraf.
Alineatul nu se aplică fermierilor care au 
primit plăți directe în valoare de sub 
5 000 EUR pentru anul precedent.

Or. it

Amendamentul 663
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu scopul de a prevedea:

eliminat

(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul 
aplicării alineatelor (1) și (2), în special în 
primul an de alocare a drepturilor la 
plată, dacă valoarea drepturilor la plată 
nu este încă stabilită definitiv, precum și 
în cazul noilor fermieri;
(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal și
(c) criterii pentru stabilirea condițiilor în 
care suprafața agricolă a unui fermieri
trebuie considerată ca fiind în principal o 
suprafață menținută în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare.

Or. es

Justificare

Propunerea noastră de a exclude persoanele juridice ale căror obiective economice sau de 
activitate principale nu sunt desfășurarea unei activități agricole face ca dispozițiile să fie 
inutile.

Amendamentul 664
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu scopul de a prevedea:

eliminat
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(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul 
aplicării alineatelor (1) și (2), în special în 
primul an de alocare a drepturilor la 
plată, dacă valoarea drepturilor la plată 
nu este încă stabilită definitiv, precum și 
în cazul noilor fermieri;
(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal și
(c) criterii pentru stabilirea condițiilor în 
care suprafața agricolă a unui fermieri
trebuie considerată ca fiind în principal o 
suprafață menținută în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare.

Or. de

Amendamentul 665
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu scopul de a prevedea:

eliminat

(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul 
aplicării alineatelor (1) și (2), în special în 
primul an de alocare a drepturilor la 
plată, dacă valoarea drepturilor la plată 
nu este încă stabilită definitiv, precum și 
în cazul noilor fermieri;
(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal și
(c) criterii pentru stabilirea condițiilor în 
care suprafața agricolă a unui fermieri
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trebuie considerată ca fiind în principal o 
suprafață menținută în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei privind definiția „fermierului activ” nu este fezabilă. Nivelul sprijinului 
direct în sine nu indică nimic despre activitatea fermierului. Definiția „fermierului activ” ar 
trebui să fie elaborată de statele membre.

Amendamentul 666
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu scopul de a prevedea:

eliminat

(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul 
aplicării alineatelor (1) și (2), în special în 
primul an de alocare a drepturilor la 
plată, dacă valoarea drepturilor la plată 
nu este încă stabilită definitiv, precum și 
în cazul noilor fermieri;
(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal și
(c) criterii pentru stabilirea condițiilor în 
care suprafața agricolă a unui fermieri
trebuie considerată ca fiind în principal o 
suprafață menținută în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare.

Or. en
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Justificare

Definiția agriculturii active ar trebui să fie legată de activitatea agricolă desfășurată de 
fermier și nu de venitul neagricol propus de Comisie. În plus, propunerea Comisiei implică 
costuri administrative masive, atât pentru autorități, cât și pentru fermieri, care ar trebui 
evitate.

Amendamentul 667
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu scopul de a prevedea:

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta linii directoare privind criteriile 
adecvate, obiective și nediscriminatorii pe 
care statele membre le pot utiliza în cazul 
aplicării alineatului (1).

Or. en

Amendamentul 668
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul 
aplicării alineatelor (1) și (2), în special în 
primul an de alocare a drepturilor la 
plată, dacă valoarea drepturilor la plată 
nu este încă stabilită definitiv, precum și 
în cazul noilor fermieri;

eliminată

Or. en
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Amendamentul 669
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul aplicării 
alineatelor (1) și (2), în special în primul 
an de alocare a drepturilor la plată, dacă
valoarea drepturilor la plată nu este încă 
stabilită definitiv, precum și în cazul noilor 
fermieri;

(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul aplicării 
alineatului (1), în special în primul an de 
alocare a drepturilor la plată, dacă valoarea 
drepturilor la plată nu este încă stabilită 
definitiv, precum și în cazul noilor 
fermieri;

Or. es

Amendamentul 670
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul aplicării 
alineatelor (1) și (2), în special în primul 
an de alocare a drepturilor la plată, dacă 
valoarea drepturilor la plată nu este încă 
stabilită definitiv, precum și în cazul noilor 
fermieri;

(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul aplicării 
alineatului (1), în special în primul an de 
alocare a drepturilor la plată, dacă valoarea 
drepturilor la plată nu este încă stabilită 
definitiv, precum și în cazul noilor 
fermieri;

Or. es

Amendamentul 671
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal și

eliminată

Or. en

Amendamentul 672
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal și

eliminată

Or. en

Amendamentul 673
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal și

eliminată

Or. es
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Amendamentul 674
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal și

eliminată

Or. pt

Amendamentul 675
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal și

eliminată

Or. ro

Amendamentul 676
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criterii pentru stabilirea condițiilor în 
care suprafața agricolă a unui fermieri
trebuie considerată ca fiind în principal o 
suprafață menținută în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare.

eliminată
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Or. en

Amendamentul 677
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criterii pentru stabilirea condițiilor în 
care suprafața agricolă a unui fermieri
trebuie considerată ca fiind în principal o 
suprafață menținută în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare.

eliminată

Or. en

Amendamentul 678
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) definițiile întreprinderii asociate și 
întreprinderii înrudite, în scopul aplicării 
alineatului (3a) de la prezentul articol. 

Or. es

Justificare

Obiectivul este ca întreprinderile asociate și întreprinderile înrudite să fie considerate 
întreprindere unică, pentru ca aceasta să nu devină o cale de a eluda cerințele de la 
alineatele (1) și (2) de la prezentul articol. Definiția întreprinderii asociate și a întreprinderii 
înrudite ar trebui clarificată în conformitate cu dispozițiile din alte reglementări comunitare.

Amendamentul 679
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre ar trebui, până la 31 
octombrie 2013, să definească criterii 
obiective și nediscriminatorii pentru a se 
asigura că nu se acordă plăți directe 
niciunei persoane fizice sau juridice a 
cărei activitate agricolă sau ale cărei 
obiective economice principale nu 
reprezintă o parte importantă din 
totalitatea activităților sale economice.

Or. pt

Amendamentul 680
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot, în plus, să 
excludă suprafețele care aparțin unor 
exploatații care desfășoară activități de 
creștere intensivă a animalelor.

Or. pl

Amendamentul 681
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în conformitate 
cu articolul 56 în scopul definirii 
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criteriilor de stabilire a condițiilor în care 
suprafața agricolă a unui fermier trebuie 
considerată ca fiind în principal o 
suprafață menținută în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare.

Or. en

Justificare

Stabilirea criteriilor privind starea suprafeței agricole ar trebui să se realizeze prin 
intermediul unui act de punere în aplicare și să fie discutată în cadrul comisiei relevante, 
deoarece experții din statele membre sunt cei care dețin cele mai multe informații cu privire 
la specificul terenurilor lor.

Amendamentul 682
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot decide să nu se 
acorde plăți directe unor persoane 
juridice publice, precum state, autorități 
regionale și locale, sau unor persoane 
fizice sau juridice sau unor grupuri de 
persoane fizice sau juridice, dacă 
persoanele în cauză administrează 
aeroporturi, societăți feroviare, servicii de 
apă, societăți imobiliare, terenuri de sport 
și de recreere, proprietăți destinate 
vânatului, pescuitului și acvaculturii, 
campinguri sau orice altă întreprindere 
sau activitate neagricolă similară care va 
fi definită, dacă este cazul, de statele 
membre pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii, cu excepția cazului în 
care persoanele în cauză pot furniza 
dovezi verificabile, în conformitate cu 
dispozițiile care vor fi stabilite de statele 
membre, prin care să demonstreze că 
cuantumul anual al plăților directe este de 
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cel puțin 5 % din veniturile totale obținute 
de acestea din activități neagricole, în cel 
mai recent an fiscal pentru care sunt 
disponibile astfel de dovezi.

Or. en

Amendamentul 683
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot, în plus, să 
excludă suprafețele pe care se cultivă 
OMG.

Or. pl

Amendamentul 684
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Excluderea de la plățile directe
(1) Nu se acordă plăți directe persoanelor 
fizice sau juridice sau grupurilor de 
persoane fizice sau juridice, în cazul în 
care se aplică unul dintre următoarele 
elemente:
(a) terenul nu este exploatat sau gestionat 
în mod activ în bune condiții agricole și 
de mediu, în conformitate cu articolul 4 
din prezentul regulament, de către 
solicitanții acestor plăți;
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(b) fermierii care exploatează sisteme 
agricole nedurabile: practici agricole și de 
creștere a animalelor care încalcă 
sistematic în mod serios normele de 
ecocondiționalitate din cauza unei 
gestionări insuficiente a nutrienților și a 
poluării apei rezultate, a densităților de 
acoperire care sunt prea mari pentru 
hectarele eligibile, a dependenței ridicate 
de energia externă, biocide, antibiotice, 
apă și introducerii de nutrienți;
(c) nu desfășoară pe suprafețele respective 
activitatea minimă, în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) litera (c).
(2) Criteriile pentru stabilirea 
cuantumului plăților directe relevante în 
scopul aplicării alineatului (1), în special 
în primul an de alocare a drepturilor la 
plată, dacă valoarea drepturilor la plată 
nu este încă stabilită definitiv, precum și 
în cazul noilor fermieri.

Or. en

Amendamentul 685
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat

Cerințe minime care trebuie respectate 
pentru a primi plăți directe
(1)
Statele membre decid să nu acorde plăți 
directe unui fermier aflat într-una din
următoarele situații:
(a) în cazul în care cuantumul total al 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate înaintea reducerilor și a 
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excluderilor prevăzute la articolul 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], într-
un anumit an calendaristic, este mai mic 
de 100 EUR;
(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
trebuie acordate plăți directe înaintea 
reducerilor și a excluderilor prevăzute la 
articolul 65 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR] este mai mică de un hectar.
Pentru a lua în considerare structura 
economiilor lor agricole, statele membre 
pot ajusta pragurile menționate la literele 
(a) și (b) în limitele prevăzute în anexa IV.
(2) În cazul în care fermierii care primesc 
sprijinul cuplat legate de animale 
menționat în titlul IV dețin un număr de 
hectare inferior pragului ales de un stat 
membru în scopul aplicării alineatului (1) 
litera (b), statul membru respectiv aplică 
alineatul (1) litera (a).
(3) Statele membre în cauză pot decide să 
nu aplice alineatul (1) în regiunile 
ultraperiferice și în insulele mici din 
Marea Egee.
(4) În Bulgaria și România, pentru anii 
2014 și 2015, cuantumul solicitat sau care 
trebuie plătit în conformitate cu alineatul 
(1) se calculează pe baza sumei prevăzute 
în anexa V secțiunea A pentru anul 
corespunzător.

Or. fr

Amendamentul 686
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre decid să nu acorde plăți Statele membre decid să nu acorde plăți 
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directe unui fermier aflat într-una din
următoarele situații:

directe unui fermier aflat în oricare dintre
următoarele situații:

Or. es

Justificare

Modificarea formulării are ca scop clarificarea faptului că statele membre pot alege una 
dintre cele două situații.

Amendamentul 687
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care cuantumul total al 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate înaintea reducerilor și a 
excluderilor prevăzute la articolul 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], într-
un anumit an calendaristic, este mai mic 
de 100 EUR;

eliminată

Or. en

Amendamentul 688
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care cuantumul total al 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate înaintea reducerilor și a 
excluderilor prevăzute la articolul 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], într-un 
anumit an calendaristic, este mai mic de 
100 EUR;

(a) în cazul în care cuantumul total al 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate înaintea reducerilor și a 
excluderilor prevăzute la articolul 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], într-un 
anumit an calendaristic, este mai mic de 
500 EUR;
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Or. it

Amendamentul 689
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care cuantumul total al 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate înaintea reducerilor și a 
excluderilor prevăzute la articolul 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], într-un 
anumit an calendaristic, este mai mic de 
100 EUR;

(a) în cazul în care cuantumul total al 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate înaintea reducerilor și a 
excluderilor prevăzute la articolul 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], într-un 
anumit an calendaristic, este mai mic de 
300 EUR;

Or. es

Justificare

Persoanele care au activitate redusă sau nu au activitate devin neeligibile pentru ajutor.

Amendamentul 690
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care cuantumul total al 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate înaintea reducerilor și a 
excluderilor prevăzute la articolul 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], într-un 
anumit an calendaristic, este mai mic de 
100 EUR;

(a) în cazul în care cuantumul total al 
plăților directe solicitate sau care trebuie 
acordate înaintea reducerilor și a 
excluderilor prevăzute la articolul 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], într-un 
anumit an calendaristic, este mai mic de 
150 EUR;

Or. en

Justificare

150 € este un nivel mai adecvat deoarece costul administrativ al gestionării cererii este 
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adesea de peste 100 €.

Amendamentul 691
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
trebuie acordate plăți directe înaintea 
reducerilor și a excluderilor prevăzute la 
articolul 65 din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR] este mai mică de un hectar.

eliminată

Or. en

Justificare

Conform statisticilor publicare de Comisia Europeană, 3 224 180 de fermieri au primit mai 
puțin de 500 de euro pe an în 2010. Categoriile definite nu permit aflarea numărului de 
fermieri care ar fi afectați de plățile de sub 100 de euro. 
http://ec.europa.eu/agriculture/funding/directaid/distribution_en.htm

Amendamentul 692
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
trebuie acordate plăți directe înaintea 
reducerilor și a excluderilor prevăzute la 
articolul 65 din Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR] este mai mică de un hectar.

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
trebuie acordate plăți directe înaintea 
reducerilor și a excluderilor prevăzute la 
articolul 65 din Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR] este mai mică de două hectare.

Or. it
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Amendamentul 693
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
trebuie acordate plăți directe înaintea 
reducerilor și a excluderilor prevăzute la 
articolul 65 din Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR] este mai mică de un hectar.

(b) în cazul în care suprafața eligibilă a 
exploatației pentru care sunt solicitate sau 
trebuie acordate plăți directe înaintea 
reducerilor și a excluderilor prevăzute la 
articolul 65 din Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR] este mai mică de două hectare.

Or. es

Justificare

Persoanele care au activitate redusă sau nu au activitate devin neeligibile pentru ajutor.

Amendamentul 694
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a lua în considerare structura 
economiilor lor agricole, statele membre 
pot ajusta pragurile menționate la literele 
(a) și (b) în limitele prevăzute în anexa IV.

eliminat

Or. en

Amendamentul 695
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care fermierii care primesc 
sprijinul cuplat legate de animale 
menționat în titlul IV dețin un număr de 
hectare inferior pragului ales de un stat 
membru în scopul aplicării alineatului (1) 
litera (b), statul membru respectiv aplică 
alineatul (1) litera (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 696
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care fermierii care primesc 
sprijinul cuplat legate de animale 
menționat în titlul IV dețin un număr de 
hectare inferior pragului ales de un stat 
membru în scopul aplicării alineatului (1) 
litera (b), statul membru respectiv aplică 
alineatul (1) litera (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 697
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care fermierii care primesc 
sprijinul cuplat legate de animale 

(2) În cazul în care fermierii care primesc 
sprijinul cuplat legate de animale 
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menționat în titlul IV dețin un număr de 
hectare inferior pragului ales de un stat 
membru în scopul aplicării alineatului (1)
litera (b), statul membru respectiv aplică
alineatul (1) litera (a).

menționat în titlul IV dețin un număr de 
hectare inferior pragului ales de un stat 
membru în scopul aplicării alineatului (1) 
litera (b), statul membru respectiv ar putea 
aplica alineatul (1) litera (a).

Or. en

Justificare

Aplicarea pragului referitor la cuantum (100 EUR) în cazul sprijinului cuplat legat de 
animale ar trebui să fie opțională pentru statele membre. Anumite state membre doresc să 
continue cu normele actuale privind eligibilitatea, adică doresc să aplice condiții unificate 
pentru toți fermierii. Prin urmare, fiecare stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a 
aplica aceleași cerințe minime cu privire la toate plățile, adică posibilitatea de a aplica 
pragul referitor la suprafață (1 ha) și în ceea ce privește fermierii care solicită sprijin legat 
de animale.

Amendamentul 698
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre în cauză pot decide să 
nu aplice alineatul (1) în regiunile 
ultraperiferice și în insulele mici din 
Marea Egee.

eliminat

Or. en

Amendamentul 699
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În Bulgaria și România, pentru anii 
2014 și 2015, cuantumul solicitat sau care 

eliminat
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trebuie plătit în conformitate cu alineatul 
(1) se calculează pe baza sumei prevăzute 
în anexa V secțiunea A pentru anul 
corespunzător.

Or. bg

Amendamentul 700
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Reducerea progresivă și plafonarea 
plăților
(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:
– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;
– cu 40 % în cazul tranșei de peste 200 
000 EUR și de până la 250 000 EUR;
– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;
– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.
(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) 
se calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua 
în calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.
(3) Statele membre se asigură că nu se 
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acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

Or. en

Justificare

Dispoziția prevăzută reprezintă o barieră în calea creșterii concurenței deoarece favorizează 
divizarea structurilor agricole și semnalează că extinderea structurală nu este de dorit. 
Aceasta ar afecta și diferite asociații de caritate deoarece nu este direcționată nici spre cei 
mai mari beneficiari, nici spre cele mai profitabile exploatații. 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 701
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Reducerea progresivă și plafonarea 
plăților
(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:
– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;
– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;
– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.
(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) 
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se calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua 
în calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.
(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

Or. de

Justificare

Reducerea și plafonarea plăților cu contabilitatea exploatației individuale pentru costuri 
salariale și nesalariale este respinsă pe motiv că este discriminatorie și reprezintă o sarcină 
administrativă suplimentară. Costurile salariale ca factor sunt, de asemenea, contrare 
justificării fundamentale a plăților destinate exploatațiilor, și anume furnizarea de bunuri 
publice. Salariile nu sunt un bun public.

Amendamentul 702
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre, Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Reducerea progresivă și plafonarea 
plăților
(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:
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– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;
– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;
– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.
(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) 
se calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua 
în calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.
(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 703
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Reducerea progresivă și plafonarea 
plăților
(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
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cum urmează:
– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;
– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;
– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;
– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.
(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) 
se calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua 
în calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.
(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

Or. it

Amendamentul 704
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Reducerea progresivă și plafonarea 
plăților
(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
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temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:
– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;
– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;
– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;
– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.
(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) 
se calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua 
în calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.
(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 705
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Reducerea progresivă și plafonarea 
plăților
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(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:
– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;
– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;
– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;
– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.
(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) 
se calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua 
în calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.
(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 706
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
Articolul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Reducerea progresivă și plafonarea 
plăților
(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:
– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;
– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;
– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.
(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) 
se calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua 
în calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.
(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 707
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Reducerea progresivă și plafonarea 
plăților
(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:
– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;
– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;
– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.
(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) 
se calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua 
în calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.
(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

Or. en
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Amendamentul 708
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea progresivă și plafonarea 
plăților

Modularea degresivă

Or. en

Amendamentul 709
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea progresivă și plafonarea plăților Reducerea progresivă și plafonarea 
voluntară a plăților

Or. en

Justificare

Plafonarea plăților ar trebui să fie o decizie care să fie luată de statele membre.

Amendamentul 710
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea progresivă și plafonarea 
plăților

Reducerea progresivă a plăților

Or. en
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Amendamentul 711
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:

eliminat

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;
– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;
– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 712
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:

eliminat

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;
– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;
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– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

Or. en

Justificare

Propunerea privind plafonarea împiedică dezvoltarea structurală concurențială a sectorului 
agricol și include o sarcină administrativă inutil de mare.

Amendamentul 713
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:

eliminat

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;
– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;
– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;
– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

Or. ro

Amendamentul 714
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul -1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre pot impune 
exploatațiilor mai mari reducerea 
progresivă a plăților

Or. en

Amendamentul 715
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce cu 4 
puncte procentuale pentru sumele care 
depășesc 300 000 EUR.

Or. en

Justificare

Sistemul existent de modulare degresivă a funcționat bine și ar trebui să continue.

Amendamentul 716
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce cu 4 
puncte procentuale pentru sumele care 
depășesc 300 000 EUR.
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Or. en

Amendamentul 717
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după 
cum urmează:

(1) Statele membre pot alege să reducă 
cuantumul plăților directe care urmează să 
fie acordate unui fermier în temeiul 
prezentului regulament într-un anumit an 
calendaristic în felul următor:

Or. en

Amendamentul 718
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după cum 
urmează:

(1) Dacă un stat membru utilizează 
posibilitatea prevăzută la alineatul (1), 
cuantumul plăților directe care urmează să 
fie acordate unui fermier în temeiul 
prezentului regulament într-un anumit an 
calendaristic se reduce după cum urmează:

Or. en

Amendamentul 719
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după cum 
urmează:

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic, inclusiv al plăților 
pentru practicile agricole benefice pentru 
climă și mediu, în conformitate cu 
articolul 29, se reduce după cum urmează:

Or. fr

Justificare

Având în vedere că plățile pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu sunt 
legate de actul producției, luarea lor în considerare în cadrul măsurilor de degresivitate și de 
plafonare este, de asemenea, justificată de dorința unei repartizări cât mai echitabile a 
ajutorului.

Amendamentul 720
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după cum 
urmează:

(1) Cuantumul plăților directe care 
urmează să fie acordate unui fermier în 
temeiul prezentului regulament într-un 
anumit an calendaristic se reduce după cum 
urmează, această reducere fiind aplicabilă 
tuturor plăților acordate în temeiul 
primului pilon:

Or. fr

Amendamentul 721
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;

eliminată

Or. en

Amendamentul 722
George Lyon, Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;

eliminată

Or. en

Amendamentul 723
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
150.000 EUR și de până la 200.000 EUR;

eliminată

Or. en

Amendamentul 724
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 150.000
EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 20 000
EUR și de până la 50 000 EUR;

Or. pt

Amendamentul 725
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 150.000
EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 10 % în cazul tranșei de peste 25 000
EUR și de până la 50 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 726
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 150.000
EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 10 % în cazul tranșei de peste 25 000
EUR și de până la 50 000 EUR;

Or. fr

Amendamentul 727
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 150.000
EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 50 000
EUR și de până la 75 000 EUR;

Or. fr

Amendamentul 728
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 200 000
EUR și de până la 250 000 EUR;

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 
50 000 EUR și de până la 75 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 200 000
EUR și de până la 250 000 EUR;

– cu 50 % în cazul tranșei de peste 50 000
EUR și de până la 75 000 EUR;

Or. pt

Amendamentul 730
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 150.000
EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 100 000
EUR și de până la 130 000 EUR;

Or. fr

Amendamentul 731
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 150.000
EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 5 % în cazul tranșei de peste 150 000
EUR și de până la 200 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 732
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 150.000
EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 30 % în cazul tranșei de peste 150 000
EUR și de până la 200 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 733
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 150.000
EUR și de până la 200.000 EUR;

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 300 000
EUR și de până la 400 000 EUR;

Or. bg

Amendamentul 734
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste
300 000 EUR.

– cu 100 % în cazul tranșei de peste 
100 000 EUR.

Or. en

Justificare

În 2010, doar 0,41 % dintre beneficiari au primit peste 100 000 EUR/an ca plăți directe, ceea 
ce a însemnat 16,22 % din întreaga linie bugetară pentru plăți directe. Doar 0,11% dintre 
beneficiari au primit peste 200 000 EUR/an ca plăți directe, ceea ce a însemnat 8,40 % din 
întreaga linie bugetară pentru plăți directe.

Amendamentul 735
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

– cu 100 % în cazul tranșei de peste 
100 000 EUR.

Or. fr
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Amendamentul 736
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

– pentru cuantumul obținut după 
aplicarea acestor reduceri se stabilește 
plafonul de 100 000 EUR.

Or. pt

Amendamentul 737
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;

eliminată

Or. en

Amendamentul 738
George Lyon, Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;

eliminată

Or. en

Amendamentul 739
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;

eliminată

Or. en

Amendamentul 740
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 200 000
EUR și de până la 250 000 EUR;

– cu 30 % în cazul tranșei de peste 75 000
EUR și de până la 100 000 EUR;

Or. fr

Amendamentul 741
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 250 000
EUR și de până la 300 000 EUR;

– cu 30 % în cazul tranșei de peste 
75 000 EUR și de până la 100 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 742
João Ferreira, Inês Cristina Zuber
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 250 000
EUR și de până la 300 000 EUR;

– cu 80 % în cazul tranșei de peste 
50 000 EUR și de până la 75 000 EUR;

Or. pt

Amendamentul 743
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 200 000
EUR și de până la 250 000 EUR;

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
130 000 EUR și de până la 160 000 EUR;

Or. fr

Amendamentul 744
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 200 000 
EUR și de până la 250 000 EUR;

– cu 10 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 745
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 200 000 
EUR și de până la 250 000 EUR;

– cu 60 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR și de până la 250 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 746
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 200 000
EUR și de până la 250 000 EUR;

– cu 40 % în cazul tranșei de peste 
400 000 EUR și de până la 500 000 EUR;

Or. bg

Amendamentul 747
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;

eliminată

Or. en

Amendamentul 748
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;

eliminată

Or. fr

Amendamentul 749
George Lyon, Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;

eliminată

Or. en

Amendamentul 750
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;

eliminată

Or. en

Amendamentul 751
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 250 000
EUR și de până la 300 000 EUR;

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
160 000 EUR și de până la 200 000 EUR;

Or. fr

Amendamentul 752
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 250 000 
EUR și de până la 300 000 EUR;

– cu 15 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR și de până la 300 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 753
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 250 000
EUR și de până la 300 000 EUR;

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 
500 000 EUR și de până la 600 000 EUR;

Or. bg

Amendamentul 754
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 250 000 
EUR și de până la 300 000 EUR;

– cu 80 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR;

Or. lv

Amendamentul 755
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 250 000 
EUR și de până la 300 000 EUR;

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 300 000 
EUR;

Or. en

Amendamentul 756
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

eliminată

Or. en

Amendamentul 757
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

eliminată

Or. es

Justificare

Aceasta este o adaptare tehnică de stabilire a plafonului la 300 000 EUR, după aplicarea 
reducerilor pentru fiecare tranșă.

Amendamentul 758
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

– cu 100 % în cazul tranșei de peste 
200 000 EUR.

Or. fr

Amendamentul 759
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

– cu 100 % în cazul tranșei de peste 
250 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 760
George Lyon, Phil Bennion
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

– cu 4 % în cazul tranșei de peste 300 000 
EUR.

Or. en

Justificare

Plafonarea pentru această perioadă nu ar trebui să fie mai ridicată sau diferită de nivelul de 
degresivitate care se aplică în prezent. Altfel, ar penaliza fermierii care au ales modele de 
afaceri eficiente și care au investit deseori sume semnificative pentru a raționaliza, a extinde 
sau a adapta exploatațiile lor la schimbările structurale și la condițiile de piață pentru a 
rămâne competitive.

Amendamentul 761
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 300 000 
EUR.

Or. en

Amendamentul 762
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 300 000 
EUR.

Or. en
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Amendamentul 763
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

– cu 20 % în cazul tranșei de peste 300 000 
EUR.

Or. en

Amendamentul 764
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

– cu 100 % în cazul tranșei de peste 
500 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 765
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 100% în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

– cu 100 % în cazul tranșei de peste 
600 000 EUR.

Or. bg
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Amendamentul 766
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– pentru cuantumul obținut după 
aplicarea acestor reduceri se stabilește 
plafonul de 300 000 EUR.

Or. es

Amendamentul 767
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu se aplică 
cooperativelor și altor persoane juridice ai 
căror membri în ansamblu exploatează o 
exploatație sau care sunt alcătuite din mai 
mulți fermieri care primesc plăți directe și 
care primesc și direcționează subvențiile 
înainte ca acestea să fie distribuite în 
întregime membrilor lor, cărora li se 
aplică, în mod individual, alineatul (1).

Or. de

Justificare

Trebui să se acorde atenție în vederea asigurării faptului că, în aplicarea plafonului, 
organizațiile precum cooperativele – în special la nivelul producției agricole – grupurile de 
producători agricoli (GAEC) și cooperativele de utilizare a utilajelor agricole (CUMA) nu 
sunt afectate de reduceri. Cooperativele capătă o importanță suplimentară atunci când se ține 
seama de continuarea îmbunătățirii competitivității agriculturii. Ele nu trebui să fie 
discriminate.
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Amendamentul 768
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu se aplică 
cooperativelor și altor persoane juridice ai 
căror membri în ansamblu exploatează o 
exploatație sau care sunt alcătuite din mai 
mulți fermieri care primesc plăți directe și 
care primesc și direcționează subvențiile 
înainte ca acestea să fie distribuite în 
întregime membrilor lor, cărora li se 
aplică, în mod individual, alineatul (1).

Or. de

Justificare

Cooperativele capătă o importanță suplimentară.

Amendamentul 769
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu se aplică 
cooperativelor sau altor persoane juridice, 
inclusiv organizații nonprofit al căror 
scop constituțional este protejarea și 
gestionarea în mod activ a terenurilor 
și/sau a mediului istoric în vederea 
conservării și a beneficiului public, care 
includ mai mulți beneficiari de plăți 
directe sau exploatații agricole și care 
primesc și direcționează plățile înainte de 
a le distribui în întregime membrilor lor 
sau exploatațiilor agricole, care sunt 
supuși, în mod individual, alineatului (1) 
sau care ar fi supuși, în mod individual, 
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alineatului (1) dacă un stat membru ar 
alege să recunoască un grup de 
exploatații ca întreprinderi individuale și 
separate în scopul aplicării prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

În aplicarea plafonului, trebuie evitată situația în care cooperativele și grupurile similare de 
producători și anumite tipuri de mari organizații nonprofit fac obiectul reducerilor care ar 
trebui să afecteze doar membrii individuali ai acestora sau exploatațiile agricole separate.

Amendamentul 770
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu se aplică 
cooperativelor și altor entități juridice 
care includ mai mulți beneficiari de plăți 
directe și care primesc și direcționează 
plățile înainte de a le distribui în 
întregime membrilor lor care sunt supuși, 
în mod individual, articolului (1).

Or. es

Justificare

Aceasta evită ca grupurile de producători și cooperativele să fie supuse restricțiilor care îi 
afectează, în mod individual, pe membrii lor.

Amendamentul 771
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sub rezerva celor menționate la 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
reducerile plăților directe nu au ca 
rezultat favorizarea exploatațiilor mai 
puțin eficiente în detrimentul 
exploatațiilor mai eficiente și ar trebui să 
reducă în consecință dimensiunea 
reducerilor de la prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 772
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) 
se calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua 
în calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 773
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) eliminat
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se calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua 
în calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

Or. ro

Amendamentul 774
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 
calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, pe baza unui salariu mediu 
național în sectorul corespunzător, 
inclusiv impozite și/sau a ocupării forței 
de muncă în cadrul exploatației, inclusiv 
impozite și contribuții sociale aferente 
ocupării forței de muncă, din cuantumul 
total al plăților directe datorate inițial 
fermierului, fără a lua în calcul plățile care 
urmează să fie acordate în temeiul titlului 
III capitolul 2 din prezentul regulament.
Reducerea progresivă poate fi, de 
asemenea, compensată pentru 
exploatațiile sau fermierii care utilizează 
sisteme agricole durabile avansate, astfel 
cum sunt definite la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 775
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Agnès Le Brun, 
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Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 
calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
precum și costuri suportate în urma 
utilizării de contractanți pentru operațiuni 
agricole specifice, din cuantumul total al 
plăților directe datorate inițial fermierului, 
fără a lua în calcul plățile care urmează să 
fie acordate în temeiul titlului III capitolul 
2 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 776
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
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă,
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 
calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând costul forței de muncă 
(salariile, remunerațiile și bonurile de 
masă), calculate pe bază forfetară pentru 
fiecare unitate lucrătoare, luând în 
considerare și munca desfășurată de 
membrii familiei, din cuantumul total al 
plăților directe datorate inițial fermierului, 
fără a lua în calcul plățile care urmează să 
fie acordate în temeiul titlului III capitolul 
2 din prezentul regulament.

Or. it
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Amendamentul 777
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 
calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând 50 % din salariile 
plătite și declarate efectiv de fermier în 
anul precedent, inclusiv impozite și 
contribuții sociale aferente ocupării forței 
de muncă, din cuantumul total al plăților 
directe datorate inițial fermierului, fără a 
lua în calcul plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 778
George Lyon, Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 
calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează fără a lua în calcul plățile care 
urmează să fie acordate în temeiul titlului 
III capitolul 2 din prezentul regulament.

Or. en
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Justificare

Nu ar trebui să existe discriminare între fermierii care au forță de muncă angajată și cei care 
aleg alte modele de afaceri precum parteneriate și/sau utilizează contractanți pentru 
operațiuni agricole speciale.

Amendamentul 779
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 
calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile și beneficiile 
plătite și declarate efectiv de fermier în 
anul precedent, inclusiv impozite și 
contribuții sociale aferente ocupării forței 
de muncă, utilizarea de angajați din 
familie și achiziționarea de servicii, din 
cuantumul total al plăților directe datorate 
inițial fermierului, fără a lua în calcul 
plățile care urmează să fie acordate în 
temeiul titlului III capitolul 2 din prezentul 
regulament.

Or. de

Amendamentul 780
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial fermierului.
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calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

Or. pt

Amendamentul 781
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 
calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

(2) Dacă un stat membru decide să 
utilizeze posibilitatea prevăzută la 
alineatul (1), cuantumul menționat la 
alineatul (2) se calculează scăzând salariile 
plătite și declarate efectiv de fermier în 
anul precedent, inclusiv impozite și 
contribuții sociale aferente ocupării forței 
de muncă, din cuantumul total al plăților 
directe datorate inițial fermierului, fără a 
lua în calcul plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 782
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
precum și profiturile distribuite în rândul 
membrilor, în cazul unei cooperative 
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calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

agricole, din cuantumul total al plăților 
directe datorate inițial fermierului, fără a 
lua în calcul plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

Or. es

Justificare

Se propune contabilizarea din punct de vedere al ocupării forței de muncă a fermierilor activi 
individuali care fac parte dintr-o cooperativă agricolă care depune o cererea de finanțare 
comună în numele tuturor membrilor săi.

Amendamentul 783
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
din cuantumul total al plăților directe 
datorate inițial agricultorului, fără a lua în 
calcul de plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) se 
calculează scăzând salariile plătite și 
declarate efectiv de fermier în anul 
precedent, inclusiv impozite și contribuții 
sociale aferente ocupării forței de muncă, 
precum și profiturile distribuite în rândul 
membrilor, în cazul unei cooperative 
agricole, din cuantumul total al plăților 
directe datorate inițial fermierului, fără a 
lua în calcul plățile care urmează să fie 
acordate în temeiul titlului III capitolul 2 
din prezentul regulament.

Or. es

Justificare

Se propune includerea unei clauze care să permită contabilizarea din punct de vedere al 
ocupării forței de muncă a fermierilor activi individuali care fac parte dintr-o cooperativă 
agricolă care depune o cererea de finanțare comună în numele tuturor membrilor săi.
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Amendamentul 784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 785
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

eliminat

Or. es

Justificare

Propunerea de a elimina alineatul (3) are ca scop simplificarea și facilitarea utilizării 
mecanismului de plafonare, având în vedere că este inclusă deja o clauză de eludare la 
articolul 62 din propunerea de regulament orizontal.
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Amendamentul 786
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

eliminat

Or. en

Justificare

Din cauza dificultăților așteptate legate de respectarea dispoziției privind clauza de eludare 
(și având în vedere că în multe cazuri monitorizarea acțiunilor intenționate ale fermierilor va 
fi pur și simplu imposibilă), solicităm eliminarea acestei dispoziții.

Amendamentul 787
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

eliminat

Or. ro
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Amendamentul 788
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora s-a dovedit că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, au creat în mod 
artificial condițiile necesare pentru a evita 
efectele prezentului articol.

(3) Dacă un stat membru decide să 
utilizeze posibilitatea prevăzută la 
alineatul (1), respectivul stat membru se 
asigură că nu se acordă nicio plată 
fermierilor în cazul cărora s-a dovedit că, 
începând cu data publicării prezentei 
propuneri de regulament al Comisiei, au 
creat în mod artificial condițiile necesare 
pentru a evita efectele prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 789
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice cuantum dedus din cauza reducerii 
progresive a plăților ar trebui să rămână 
în statele membre și în regiunea în care a 
fost generat și poate fi utilizat pentru 
finanțarea activităților din cadrul 
Regulamentului (UE) nr. {...}RDR.

Or. en

Amendamentul 790
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice cuantum dedus din cauza reducerii 
progresive a plăților ar trebui să rămână 
în statele membre și în regiunea în care a 
fost generat și poate fi utilizat pentru 
finanțarea activităților din cadrul 
Regulamentului (UE) nr. {...}RDR.

Or. en

Justificare

Este nevoie de claritate cu privire la împrejurările în care aceeași parcelă de teren poate fi 
utilizată de doi fermieri diferiți în scopul depunerii de cereri de plăți directe și, de exemplu, în 
baza programelor de dezvoltare rurală.

Amendamentul 791
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la prezentul 
articol, care este reflectat de diferența 
dintre plafoanele naționale prevăzute în 
anexa II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu articolul 44, 
și plafoanele nete prevăzute în anexa III, 
este pus la dispoziție ca sprijin din partea 
Uniunii. Statul membru poate decide să 
aloce aceste fonduri pentru măsuri din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], sau le 
poate utiliza în cadrul primului pilon, sub 
formă de plăți directe sau de ajutor cuplat 
pentru sectoarele aflate în dificultate, în 
temeiul prezentului regulament. 

Or. es
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Justificare

Acest alineat este o versiune modificată a articolului 7 alineatul (2) din propunerea Comisiei.

Amendamentul 792
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru fiecare stat membru și pentru 
fiecare an, produsul estimat al plafonării, 
astfel cum este menționat la prezentul 
articol, care este reflectat de diferența 
dintre plafoanele naționale prevăzute în 
anexa II, la care se adaugă cuantumul 
disponibil în conformitate cu articolul 44, 
și plafoanele nete prevăzute în anexa III, 
este pus la dispoziție ca sprijin din partea 
Uniunii. Statul membru poate decide să 
aloce aceste fonduri pentru măsuri din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], sau le 
poate utiliza în cadrul primului pilon, sub 
formă de plăți directe în temeiul 
prezentului regulament. 

Or. es

Justificare

Se adaugă un nou alineat (3) care cuprinde prevederile incluse inițial la articolul 7 alineatul 
(2) și este justificat în amendamentul la articolul respectiv. Cu toate acestea, se modifică 
aspectul referitor la utilizarea fondurilor obținute din plafonare, deoarece se consideră că 
statul membru ar trebui să poată decide destinația acestei sume.

Amendamentul 793
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, 
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le 
Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toate cuantumurile deduse prin 
punerea în aplicare a prezentului articol 
rămân în statul membru sau în regiunea 
în care au fost generate și pot fi utilizate, 
la discreția statului membru sau a 
regiunii, în scopul rezervei naționale sau 
al programelor de dezvoltare rurală. 
În cazul în care un stat membru sau o 
regiune alege să aloce fonduri obținute 
din plafonare programelor de dezvoltare 
rurală, se aplică normele privind 
cofinanțarea.

Or. en

Amendamentul 794
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot aloca 
cuantumurile deduse în urma aplicării 
alineatului (1) cuantumurilor care pot fi 
acordate tinerilor fermieri, în 
conformitate cu titlul III capitolul 4, sau 
sprijinului cuplat prevăzut în titlul IV ori 
pot decide să le aloce finanțării de măsuri 
agroecologice în baza programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR.

Or. es

Justificare

Se adaugă un nou alineat care cuprinde prevederile incluse inițial la articolul 7 alineatul (2) 
și este justificat în amendamentul la articolul respectiv. Cu toate acestea, se modifică aspectul 
referitor la utilizarea fondurilor obținute din plafonare, deoarece se consideră că statul 
membru ar trebui să poată decide destinația acestei sume.
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Amendamentul 795
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fondurile neutilizate în urma 
aplicării prezentului articol ar trebui să 
rămână în statul membru în cauză, în 
cadrul pilonului I, pentru a fi utilizate, în 
cazul în care nu este disponibilă o 
finanțare alternativă, în vederea susținerii 
sectoarelor eligibile pentru subvenții 
legate de producție în scopul asigurării 
ocupării forței de muncă.

Or. bg

Amendamentul 796
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice fond obținut din reducerea 
progresivă sau plafonare rămâne în 
regiunea sau în statul membru în care a 
fost obținut și se utilizează pentru măsuri 
din cadrul celui de al doilea pilon.

Or. de

Amendamentul 797
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre sau regiunile 
instituționale care au competențe agricole 
pun la dispoziție produsul estimat al 
plafonării menționat la prezentul articol 
sub formă de sprijin din partea Uniunii 
pentru dezvoltarea rurală, finanțat din 
FEADR. Acest ajutor se aplică în statul 
membru sau în regiunea care a generat 
aceste fonduri, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [FDR]. 
Plafonarea este diferența dintre 
cuantumul total al plafoanelor naționale 
prevăzute în anexa II, la care se adaugă 
cuantumul disponibil în conformitate cu 
articolul 44, și plafoanele nete prevăzute 
în anexa III.

Or. es

Amendamentul 798
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice cuantum dedus din cauza 
reducerii progresive a plăților ar trebui să 
rămână în statele membre și în regiunea 
în care a fost generat și poate fi utilizat 
pentru finanțarea activităților din cadrul 
Regulamentului (UE) nr. {...}RDR.

Or. en

Amendamentul 799
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)



AM\907853RO.doc 93/167 PE492.792v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un fermier este o 
organizație nonprofit legal înregistrată 
sau o organizație de caritate similară sau 
este împuternicit de administrația centrală 
sau regională, al cărui scop constituțional 
legal principal este protejarea și 
gestionarea în mod activ a terenurilor 
și/sau a mediului istoric în vederea 
conservării și a beneficiului public, 
cuantumul plăților directe acordate va fi 
scutit de cerințele de la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Anumite tipuri de mari organizații nonprofit deținătoare de terenuri gestionează mai multe 
exploatații agricole cu obiectivul de a asigura o abordare mai durabilă și mai ecologică în 
ceea ce privește agricultura. Aceasta ar simplifica cerințele administrative prea greoaie cu 
care se confruntă atât beneficiarii, cât și agențiile naționale de plăți și ar aduce beneficii UE 
din punct de vedere al reducerii costurilor pentru punerea în aplicare de obiective de mediu 
existente ale UE.

Amendamentul 800
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care o organizație de 
producători recunoscută în temeiul 
articolului 106 din Regulamentul (UE) 
nr. [...] [OCP unică] solicită și primește 
plăți directe în numele membrilor săi și în 
favoarea acestora, calculul care aplică 
reducerea și plafonarea ține cont de 
numărul de producători membri ai 
organizației de producători în cauză.

Or. fr
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Amendamentul 801
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fondurile neutilizate în urma 
aplicării prezentului articol ar trebui să 
rămână în statul membru în cauză, în 
cadrul pilonului I, pentru a fi utilizate 
pentru sprijinirea sectoarelor intensive și 
a producției animale, prin intermediul 
plăților cuplate, suplimentând 
cuantumurile pragurilor prevăzute pentru 
noile state membre din plafoanele 
naționale pentru plăți directe.

Or. bg

Amendamentul 802
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dispozițiile de la alineatul (1) de la 
prezentul articol nu se aplică în cazul în 
care beneficiarul este o cooperativă sau o 
organizație de producători.

Or. pt

Amendamentul 803
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care prezentul 
regulament conține dispoziții contrare 
explicite, suprafața corespunzătoare 
numărului de hectare eligibile pentru care 
un fermier a depus o cerere de plată de 
bază în temeiul titlului III capitolul 1 
poate face obiectul unei cereri pentru 
orice altă plată directă, precum și pentru 
orice alt ajutor neprevăzut în prezentul 
regulament.

Cu condiția ca cerințele de eligibilitate 
corespunzătoare să fie îndeplinite, se 
permite unui fermier să primească plăți 
directe în temeiul prezentului regulament 
în timp ce un alt solicitant primește orice 
alt ajutor neprevăzut în prezentul 
regulament pentru aceleași hectare 
eligibile.

Or. en

Justificare

Este nevoie de claritate cu privire la împrejurările în care aceeași parcelă de teren poate fi 
utilizată de doi fermieri diferiți în scopul depunerii de cereri de plăți directe și, de exemplu, în 
baza programelor de dezvoltare rurală.

Amendamentul 804
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care prezentul 
regulament conține dispoziții contrare 
explicite, suprafața corespunzătoare 
numărului de hectare eligibile pentru care 
un fermier a depus o cerere de plată de 
bază în temeiul titlului III capitolul 1 poate 
face obiectul unei cereri pentru orice altă 
plată directă, precum și pentru orice alt 
ajutor neprevăzut în prezentul regulament.

Cu excepția cazului în care prezentul 
regulament conține dispoziții contrare 
explicite, suprafața corespunzătoare 
numărului de hectare eligibile pentru care 
un fermier a depus o cerere de plată de 
bază în temeiul titlului III capitolul 1 poate 
face obiectul unei cereri pentru orice altă 
plată directă, precum și pentru orice alt 
ajutor neprevăzut în prezentul regulament.
Cu condiția ca cerințele de eligibilitate 
corespunzătoare să fie îndeplinite, se 
permite unui fermier să primească plăți 
directe în temeiul prezentului regulament 
în timp ce un alt solicitant primește orice 
alt ajutor neprevăzut în prezentul 
regulament pentru aceleași hectare 
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eligibile.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că unui fermier i se permite să primească plăți directe în 
temeiul pilonului 1 în timp ce alți solicitanți primesc plăți din programele pilonului 2 (de 
exemplu, Agromediul sau ANC) pentru aceeași parcelă de teren.

Amendamentul 805
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu condiția ca cerințele de eligibilitate 
corespunzătoare să fie îndeplinite, se 
permite unui fermier să primească plăți 
directe în temeiul prezentului regulament 
în timp ce un alt solicitant primește orice 
alt ajutor neprevăzut în prezentul 
regulament pentru aceleași hectare 
eligibile.

Or. en

Justificare

Este nevoie de claritate cu privire la împrejurările în care aceeași parcelă de teren poate fi 
utilizată de doi fermieri diferiți în scopul depunerii de cereri de plăți directe și, de exemplu, în 
baza programelor de dezvoltare rurală.

Amendamentul 806
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu condiția ca cerințele de eligibilitate 
corespunzătoare să fie îndeplinite, se 
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permite unui fermier să primească plăți 
directe în temeiul prezentului regulament 
în timp ce un alt solicitant primește orice 
alt ajutor neprevăzut în prezentul 
regulament pentru aceleași hectare 
eligibile.

Or. en

Justificare

Se clarifică împrejurările în care aceeași parcelă de teren poate fi utilizată de doi fermieri 
diferiți în scopul depunerii de cereri de plăți directe și, de exemplu, în baza programelor de 
dezvoltare rurală.

Amendamentul 807
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu condiția ca cerințele de eligibilitate 
corespunzătoare să fie îndeplinite, se 
permite unui fermier să primească plăți 
directe în temeiul prezentului regulament 
în timp ce un alt solicitant primește orice 
alt ajutor neprevăzut în prezentul 
regulament pentru aceleași hectare 
eligibile.

Or. en

Amendamentul 808
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 

eliminat
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sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii 
calendaristici 2014-2019, prevăzute în 
anexa II la prezentul regulament. Ca 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru acordarea plăților 
directe.
Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv.
Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la primul paragraf.

Or. en

Justificare

Flexibilitatea între piloni va denatura concurența dintre statele membre.

Amendamentul 809
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii 
calendaristici 2014-2019, prevăzute în 
anexa II la prezentul regulament. Ca 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru acordarea plăților 

eliminat
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directe.

Or. en

Amendamentul 810
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 20 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.
Fondurile transferate ca sprijin 
suplimentar pentru măsurile din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR], nu vor 
face obiectul cofinanțării.

Or. en

Amendamentul 811
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
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măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din EAFRA în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafonul lor 
național anual pentru anii calendaristici 
2012-2019, prevăzut în anexa II la 
prezentul regulament, fără cofinanțare 
națională. Ca urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
acordarea plăților directe.

Or. en

Amendamentul 812
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.
Fondurile transferate sunt finanțate 
100 % prin bugetul PAC în vederea 
inversării tendinței de abandon rural și al 
activității agricole, în special al 
agriculturii ecologice, în conformitate cu 
prioritățile (4) și (5) de dezvoltare rurală 
de la articolul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR].

Or. pt
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Amendamentul 813
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 20 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

Or. en

Justificare

Al doilea pilon reprezintă o utilizare mult mai eficace și mai eficientă a fondurilor PAC, 
asigurând că fondurile sunt direcționate spre beneficiul societății în general, soluționând 
preocupările sociale, economice și de mediu cu care se confruntă comunitățile rurale, și, prin 
urmare, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a crește utilizarea acestuia.

Amendamentul 814
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 20 % din plafoanele lor 
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naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

Or. en

Amendamentul 815
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 20 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

Or. pl

Amendamentul 816
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile destinate fermierilor sau 
grupurilor de fermieri din cadrul 
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temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților 
directe.

programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. […] [RDR], până la 10 % din 
plafoanele lor naționale anuale pentru anii 
calendaristici 2014-2020, prevăzute în 
anexa II la prezentul regulament. Statele 
membre pot majora progresiv acest 
procentaj pe parcursul acestei perioade.

Or. fr

Amendamentul 817
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile destinate fermierilor sau 
grupurilor de fermieri din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. […] [RDR], până la 10 % din 
plafoanele lor naționale anuale pentru anii 
calendaristici 2014-2020, prevăzute în 
anexa II la prezentul regulament. Ca 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru acordarea plăților 
directe și face obiectul cofinanțării.

Or. en

Amendamentul 818
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe 
și face obiectul cofinanțării.

Or. en

Amendamentul 819
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, cu condiția cofinanțării de 
către statul membru la rata aplicabilă 
programului de dezvoltare rurală din 
statul membru respectiv, prevăzute în 
anexa II la prezentul regulament. Ca 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru acordarea plăților 
directe.

Or. en
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Justificare

Dacă nu există nicio cerință referitoare la cofinanțare, există riscul ca fondurile din pilonul 1 
să fie utilizate de statele membre pentru a reduce din cerințele referitoare la cofinanțare care 
le revin și, astfel, acestea să își îmbunătățească finanțele bugetului de stat pe cheltuiala PAC.

Amendamentul 820
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare,
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 20 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Fondurile puse la 
dispoziție sunt cofinanțate 100 %, iar 
cuantumul corespunzător, ca urmare a 
realocării, nu mai este disponibil pentru 
acordarea plăților directe.

Or. de

Amendamentul 821
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
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temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.
Statele membre care utilizează acest 
sprijin suplimentar pentru programe de 
dezvoltare rurală sunt obligate să 
cofinanțeze orice fond generat la rata 
stipulată în Regulamentul (UE) nr. [...] 
[RDR].

Or. en

Amendamentul 822
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.
Statele membre care utilizează acest 
sprijin suplimentar pentru programe de 
dezvoltare rurală sunt obligate să 
cofinanțeze orice fond generat la rata 
stipulată în Regulamentul (UE) nr. [...] 
[RDR].

Or. en
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Amendamentul 823
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, cu condiția cofinanțării de 
către statul membru la rata aplicabilă 
programului de dezvoltare rurală din 
statul membru respectiv, prevăzute în 
anexa II la prezentul regulament. Ca 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru acordarea plăților 
directe.

Or. en

Amendamentul 824
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 

(1) Statele membre pot decide să pună la 
dispoziție, sub formă de sprijin suplimentar 
pentru măsurile de atenuare a 
schimbărilor climatice din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. […] [RDR], până la 20 % din 
plafoanele lor naționale anuale pentru anii 
calendaristici 2014-2019, prevăzute în 
anexa II la prezentul regulament, dacă nu 
își îndeplinesc obligațiile în materie de 
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disponibil pentru acordarea plăților directe. schimbări climatice și de energie din 
surse regenerabile. Ca urmare, cuantumul
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
acordarea plăților directe.

Or. en

Amendamentul 825
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Statele membre pot 
alege să distribuie acest cuantum în 
plafoane regionale. Ca urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
acordarea plăților directe.

Or. en

Amendamentul 826
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre sau regiunile pot decide să pună 
la dispoziție, sub formă de sprijin 
suplimentar pentru măsurile din cadrul 
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dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. […] [RDR], până la 10 % din 
plafoanele lor naționale anuale pentru anii 
calendaristici 2014-2019, prevăzute în 
anexa II la prezentul regulament. Ca 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru acordarea plăților 
directe.

Or. en

Amendamentul 827
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru anii calendaristici 
2014-2019, prevăzute în anexa II la 
prezentul regulament. Ca urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru acordarea plăților directe.

(1) Înainte de 1 august 2013 și până la 
aceeași dată în fiecare an următor, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de sprijin suplimentar pentru 
măsurile din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR], până la 10 % din plafoanele lor 
naționale anuale pentru fiecare dintre anii 
calendaristici 2014-2019, prevăzute în 
anexa II la prezentul regulament. Ca 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru acordarea plăților 
directe.

Or. en

Justificare

Statele membre au nevoie de mai multă flexibilitate cu privire la momentul luării deciziilor 
dacă să utilizeze flexibilitatea de a transfera fondurile din pachetele lor naționale de plăți 
directe spre programul lor de dezvoltare rurală. Acordarea posibilității statelor membre de a 
lua decizii pe bază anuală va permite acestora să răspundă nevoilor reale și priorităților în 
materie de dezvoltare rurală și să evite deciziile de la începutul perioadei de finanțare care 
fie supraestimează, fie subestimează nevoile viitoare.
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Amendamentul 828
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentajul din plafoanele anuale 
menționat la primul paragraf poate fi 
majorat cu cel mult cinci puncte 
procentuale în acele state membre care 
decid să nu aplice sau să aplice doar 
parțial plata pentru zonele care se 
confruntă cu constrângeri naturale, în 
conformitate cu titlul III capitolul 3 din 
prezentul regulament.

Or. es

Amendamentul 829
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 1 august 2013, statele membre 
pot decide să pună la dispoziție, sub formă 
de sprijin direct suplimentar în temeiul 
prezentului regulament, până la 10 % din
plafoanele lor naționale anuale pentru 
dezvoltare rurală. Ca urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil 
pentru măsuri din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] 
[RDR].

Or. it
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Amendamentul 830
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentajul din plafoanele anuale 
menționat la primul paragraf poate fi 
majorat suplimentar cu maximum 5 
puncte procentuale în acele state membre 
care decid să nu aplice sau să aplice doar 
parțial plata pentru zonele care se 
confruntă cu constrângeri naturale, în 
conformitate cu titlul III capitolul 3 din 
prezentul regulament.

Or. pl

Amendamentul 831
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile transferate către FEADR prin 
aplicarea prezentului articol sunt 
cofinanțate în conformitate cu ratele de 
cofinanțare generale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].

Or. en

Justificare

Toate fondurile transferate din pilonul 1 în pilonul 2 prin flexibilitate ar trebui să fie însoțite 
de cerințe de cofinanțare în conformitate cu fondurile FEADR de bază.

Amendamentul 832
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile transferate ca sprijin 
suplimentar pentru măsurile din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală, în 
conformitate cu primul paragraf, nu vor 
face obiectul cofinanțării.

Or. en

Amendamentul 833
George Lyon, Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care utilizează 
posibilitatea menționată la articolul 20 
alineatul (1) pot decide să aplice rate de 
flexibilitate diferențiate pentru regiunilor 
lor, urmând criterii obiective și 
nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 834
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția unică descrisă la articolul 65 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
FEADR/xxxx se aplică fondurilor 
transferate către FEADR în conformitate 
cu articolul 14.
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Or. de

Justificare

Fondurile transferate către FEADR sub obiectivul flexibilității trebui să aibă aceeași rată de 
finanțare ca și alte măsuri privind FEADR în vederea respectării cerințelor de coerență.

Amendamentul 835
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
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 1 august 2013, Belgia, 
Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, 
Italia, Țările de Jos, Spania, Suedia și 
Regatul Unit pot decide să majoreze cu 
maximum 10 puncte procentajul din 
plafoanele lor anuale menționate la 
primul paragraf.

Or. it

Justificare

Statelor membre, inclusiv Italiei, ar trebui să li se ofere o flexibilitate mai mare între primul 
și al doilea pilon.

Amendamentul 836
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile nealocate în urma aplicării 
articolului 33 se transferă în cadrul 
statului membru în cauză către măsurile 
de dezvoltare rurală în baza FEADR 
destinate fermierilor sau grupurilor de 
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fermieri. Transferul acestor fonduri este 
inclus în procentajul maxim de transfer 
de 10 % prevăzut la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 837
George Lyon, Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile la care se face referire la primul, 
al doilea și al treilea paragraf nu pot 
conduce simultan la un transfer mai mare 
de 15 % din plafoanele naționale anuale 
menționate la primul paragraf. Aceste 
decizii trebuie notificate Comisiei până la 
data menționată la primul paragraf.

Or. en

Justificare

Transferurile de până la 20 % propuse de raportor ar provoca denaturări prea mari pentru 
sprijinul primit de fermierii din întreaga Uniune. S-ar risca defavorizarea anumitor fermieri 
în comparație cu alții în funcție de naționalitatea acestora. 15 % ar trebui să fie procentajul 
maxim.

Amendamentul 838
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 839
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 840
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful respectiv.

Deciziile la care se face referire la 
paragraful 1 și la paragraful 1a trebuie
notificate Comisiei până la data menționată 
la paragraful 1.

Or. pl

Amendamentul 841
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 

Decizia la care se face referire la 
paragrafele de mai sus trebuie notificată 
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la data menționată la paragraful respectiv. Comisiei până la data menționată la 
paragraful respectiv.

Or. es

Amendamentul 842
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv.

Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data de 1 august anterioară anului în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 843
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la primul paragraf.

eliminat

Or. en

Amendamentul 844
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la primul paragraf.

eliminat

Or. en

Amendamentul 845
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la primul paragraf.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 846
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la primul paragraf.

Procentajul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la primul paragraf, însă un stat 
membru poate, înainte de 1 august 2017, 
să notifice un procentaj diferit pentru anii 
2018 și 2019.

Or. en

Amendamentul 847
James Nicholson, Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la primul paragraf.

Procentajul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf poate fi diferit de la an la 
an, în limitele pragului maxim stabilit la 
primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 848
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la primul paragraf.

Procentajul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf poate crește progresiv sau 
poate fi același pentru anii menționați la 
primul paragraf.

Or. en

Justificare

Posibilitatea de a crește progresiv transferurile anuale din pilonul I în pilonul II poate fi 
foarte eficientă.

Amendamentul 849
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la primul paragraf.

Procentajele notificate în conformitate cu 
al doilea paragraf pot varia pentru anii 
menționați la primul paragraf.
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Or. en

Justificare

Trebuie să se clarifice faptul că ratele de flexibilitate pot fi aplicate diferit în diferitele regiuni 
ale unui stat membru. Procentajele transferurilor din primul pilon în al doilea pilon nu 
trebuie să fie aceleași în fiecare an, atât timp cât diferitele procentaje sunt planificate și 
comunicate în întregime înainte de 1 august 2013.

Amendamentul 850
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la primul paragraf.

Procentajul notificat în conformitate cu 
paragraful anterior este același pentru anii 
menționați la primul paragraf.

Or. es

Amendamentul 851
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul aplicării articolului 20 din 
prezentul regulament, statele membre pot 
pune aceste cuantumuri la dispoziția 
regiunilor conform criteriilor obiective și 
nediscriminatorii prevăzute pentru 
repartizarea plafonului stabilit în cadrul 
FEADR.

Or. fr
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Justificare

În cazul în care resursele sunt alocate dezvoltării rurale, defalcarea acestor resurse ar trebui 
să aibă loc conform criteriilor de repartizare stabilite pentru al doilea pilon. Acest sistem ar 
trebui să fie flexibil. Ar putea fi avantajos pentru regiuni să aloce o parte dintre resurse
pentru programele lor corespunzătoare de dezvoltare rurală, în scopul punerii în aplicare a 
politicilor sectoriale.

Amendamentul 852
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
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul aplicării articolului 20 din 
prezentul regulament, statele membre pot 
pune la dispoziția regiunilor cuantumul 
menționat la primul paragraf, repartizat 
conform unor criterii obiective și 
nediscriminatorii.

Or. it

Justificare

În cazul în care resursele sunt alocate dezvoltării rurale, este logic să se prevadă distribuirea 
în funcție de criterii obiective și nediscriminatorii, prevăzând o flexibilitate de repartizare la 
nivel regional.

Amendamentul 853
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 

eliminat
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să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR în perioada 2015-
2020, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]. Prin 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru măsuri de sprijin în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală.
Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv.
Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la alineatul (1) primul 
paragraf.

Or. en

Justificare

O astfel de dispoziție ar reduce atenția asupra rolului PAC de susținere a cheltuielilor 
publice pentru bunuri publice și ar reprezenta un pas înapoi semnificativ în evoluția PAC și, 
prin urmare, ar trebui eliminată.

Amendamentul 854
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală 

eliminat
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finanțate din FEADR în perioada 2015-
2020, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]. Prin 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru măsuri de sprijin în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală.
Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv.
Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la alineatul (1) primul 
paragraf.

Or. en

Justificare

Flexibilitatea între piloni va denatura concurența dintre statele membre.

Amendamentul 855
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR în perioada 2015-
2020, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]. Prin 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru măsuri de sprijin în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală.

eliminat



AM\907853RO.doc 123/167 PE492.792v01-00

RO

Or. en

Justificare

Modularea inversă dinspre pilonul 2 spre pilonul 1 ar avea un impact negativ asupra 
finanțării dezvoltării rurale în locurile în care este absolut necesară.

Amendamentul 856
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

(2) Înainte de 1 august 2013, statele 
membre pot decide să pună la dispoziție, 
sub formă de plăți directe în temeiul 
prezentului regulament, până la 5 % din 
cuantumul alocat pentru sprijinirea 
măsurilor din cadrul programelor de 
dezvoltare rurală finanțate din FEADR în 
perioada 2015-2020, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], cu 
condiția ca un cuantum minim de 20 % 
din plafoanele naționale să rămână 
disponibile în cadrul FEADR. Prin 
urmare, cuantumul corespunzător nu mai 
este disponibil pentru măsuri de sprijin în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală.

Or. de

Amendamentul 857
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
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să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 15 % din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

Or. ro

Amendamentul 858
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 10 % din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

Or. es

Justificare

Fondurile alocate primului pilon pot ajuta la amortizarea dezechilibrelor care vor fi 
provocate de schimbarea modelului de plăți directe pentru multe state membre, care vor 
trebui să abandoneze sistemul de referință istoric și să adopte un model forfetar la nivel 
statal sau regional. Măsurile precum cele destinate tinerilor și zonelor defavorizate se 
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încadrează acum, de asemenea, în primul pilon. Aceasta justifică posibilitatea ca finanțarea 
din cadrul primului pilon să poată fi majorată, dacă statul membru decide acest lucru.

Amendamentul 859
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 10 % din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

Or. bg

Amendamentul 860
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
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până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

până la 10 % din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

Or. es

Justificare

Fondurile alocate primului pilon pot ajuta la amortizarea dezechilibrelor care vor fi 
provocate de schimbarea modelului de plăți directe pentru multe state membre, care vor 
trebui să abandoneze sistemul de referință istoric și să adopte un model forfetar la nivel 
statal sau regional.

Amendamentul 861
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 10 % din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

Or. pl
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Amendamentul 862
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 10 % din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

Or. pt

Amendamentul 863
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5 % din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR], cu condiția ca un cuantum 
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corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

minim să rămână disponibil în cadrul 
FEADR. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

Or. en

Amendamentul 864
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide 
să pună la dispoziție, sub formă de plăți 
directe în temeiul prezentului regulament, 
până la 5% din cuantumul alocat pentru 
sprijinirea măsurilor din cadrul 
programelor de dezvoltare rurală finanțate 
din FEADR în perioada 2015-2020, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
[…] [RDR]. Prin urmare, cuantumul 
corespunzător nu mai este disponibil pentru 
măsuri de sprijin în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală.

(2) Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, 
Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 
Spania, Suedia și Regatul Unit sau, dacă 
este cazul, regiuni din aceste țări pot 
decide să pună la dispoziție, sub formă de 
plăți directe în temeiul prezentului 
regulament, până la 5 % din cuantumul 
alocat pentru sprijinirea măsurilor din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR în perioada 2015-
2020, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. […] [RDR]. Prin urmare, 
cuantumul corespunzător nu mai este 
disponibil pentru măsuri de sprijin în 
cadrul programelor de dezvoltare rurală.

Or. es

Justificare

În cazurile în care o regiune este responsabilă pentru aplicarea celor doi piloni, decizia de 
transfer al fondurilor ar trebui să fie luată de regiunea respectivă. În cazul în care un stat 
membru decide să nu aplice sau să aplice doar parțial plata pentru zonele care se confruntă 
cu constrângeri naturale în cadrul pilonului I, statul membru respectiv ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transfera către pilonul II fondurile nealocate în cauză.
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Amendamentul 865
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul punerii în aplicare la nivel 
regional, se pot aplica rate procentuale 
diferite pentru fiecare regiune.

Or. en

Justificare

În cazul punerii în aplicare la nivel regional, regiunile ar trebui să poată lua propriile decizii 
cu privire la cuantumurile care să fie transferate între piloni.

Amendamentul 866
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide, până la 1 
august 2015 sau până la 1 august 2017, să 
reexamineze decizia lor menționată la 
prezentul articol, aceasta intrând în 
vigoare din anul următor.

Or. en

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se permită o flexibilitate mai mare – inclusiv o reexaminare a 
deciziei – cu privire la transferul fondurilor între piloni. Beneficiile legate de mediu pot fi 
obținute mai ușor prin intermediul măsurilor direcționate din cadrul pilonului II.

Amendamentul 867
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide să pună la 
dispoziție plafonul menționat la alineatul 
(1), precum și alte fonduri neutilizate, sub 
formă de sprijin suplimentar pentru 
finanțarea acțiunilor derulate de 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul articolului 106 din Regulamentul 
(UE) nr. XXX [Regulamentul privind 
OCP unică].

Or. pt

Amendamentul 868
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Cuantumurile alocate plăților directe care 
nu au fost atribuite de un stat membru pot 
fi utilizate pentru susținerea măsurilor din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR în același stat 
membru. 

Or. pt

Amendamentul 869
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
Reexaminare

Schemele de sprijin enumerate în anexa I 
sunt puse în aplicare fără a aduce 
atingere reexaminărilor care pot fi 
realizate în orice moment, în funcție de 
evoluția economică și de situația 
bugetară.

Or. fr

Amendamentul 870
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) În vederea evaluării noii PAC, 
Comisia ar trebui să realizeze, până la 
sfârșitul anului 2017, o reexaminare a 
punerii în aplicare a reformelor și a 
impactului acestora asupra mediului și a 
producției agricole.

Or. en

Amendamentul 871
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
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Fondurile neutilizate
Fondurile neutilizate în urma aplicării 
Regulamentului (UE) nr. DP/2012 ar 
trebui să rămână în statul membru în 
cauză, în cadrul pilonului I, pentru a fi 
utilizate pentru sprijinirea sectoarelor 
intensive și a producției animale, prin 
intermediul plăților cuplate, suplimentând 
cuantumurile pragurilor prevăzute pentru 
noile state membre din plafoanele 
naționale pentru plăți directe.

Or. bg

Amendamentul 872
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15b
Fondurile neutilizate

Fondurile neutilizate în urma aplicării 
Regulamentului (UE) nr. DP/2012 ar 
trebui să rămână în statul membru în 
cauză, în cadrul pilonului I, pentru a fi 
utilizate, în cazul în care nu este 
disponibilă o finanțare alternativă, în 
vederea susținerii sectoarelor eligibile 
pentru subvenții legate de producție în 
scopul asigurării ocupării forței de 
muncă.

Or. bg

Amendamentul 873
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Introducerea progresivă a plăților directe
În Bulgaria și în România, plafoanele 
naționale pentru plățile menționate la 
articolele 33, 35, 37, 39 și 51 se stabilesc, 
în 2014 și în 2015, pe baza cuantumurilor 
prevăzute în anexa V secțiunea A.

Or. bg

Amendamentul 874
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În 2014 și în 2015, Bulgaria și România 
pot utiliza plățile directe naționale pentru a 
completa plățile acordate în cadrul schemei 
de plată de bază menționate în titlul III 
capitolul 1, iar în cazul Bulgariei, și pentru 
a completa plățile acordate în cadrul plății 
specifice pentru cultura de bumbac 
menționate în titlul IV capitolul 2.

(1) În 2014 și în 2015, Bulgaria și România 
pot utiliza plățile directe naționale pentru a 
completa plățile acordate în cadrul schemei
de plată unică menționate în titlul III 
capitolul 1, iar în cazul Bulgariei, și pentru 
a completa plățile acordate în cadrul plății 
specifice pentru cultura de bumbac 
menționate în titlul IV capitolul 2.

Or. en

Amendamentul 875
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul total al plăților directe 
naționale complementare schemei de plată 
de bază care pot fi acordate pentru 2014 și 

(2) Cuantumul total al plăților directe 
naționale complementare schemei de plată 
unică care pot fi acordate pentru 2014 și 
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2015 nu trebuie să depășească sumele 
stabilite în anexa V secțiunea B pentru 
fiecare dintre anii respectivi.

2015 nu trebuie să depășească sumele 
stabilite în anexa V secțiunea B pentru 
fiecare dintre anii respectivi.

Or. en

Amendamentul 876
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul Bulgariei, cuantumul total al 
plăților directe naționale complementare 
plății specifice pentru cultura de bumbac 
nu depășește cuantumurile prevăzute în 
anexa V secțiunea C pentru fiecare dintre 
anii menționați în anexa respectivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 877
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Titlul III

Textul propus de Comisie Amendamentul

SCHEMA DE PLATĂ DE BAZĂ ȘI 
PLĂȚILE CONEXE

SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ ȘI 
PLĂȚILE CONEXE

Or. en

Amendamentul 878
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 1 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Schema de plată de bază Schema de plată unică

Or. en

Amendamentul 879
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Titlul III – capitolul 1 – secțiunea 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituirea schemei de plată de bază Instituirea schemei de plată unică

Or. en

Amendamentul 880
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul acordat în cadrul schemei de 
plată de bază se pune la dispoziția 
fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la 
plată în temeiul prezentului regulament 
prin intermediul primei alocări în temeiul 
articolului 21, din rezerva națională în 
temeiul articolului 23 sau prin transfer în 
temeiul articolului 27.

(1) Statele membre decid să pună schema
de plată de bază la dispoziția fermierilor în 
unul dintre următoarele moduri:

(a) dacă aceștia obțin drepturi la plată în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 și cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 sau
(b) dacă aceștia obțin drepturi la plată în 
temeiul prezentului regulament prin 
intermediul primei alocări în temeiul 
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articolului 21.
Fermierii pot, de asemenea, obține 
drepturi la plată în temeiul prezentului 
regulament din rezerva națională în 
temeiul articolului 23 sau prin transfer în 
temeiul articolului 27.

Or. en

Amendamentul 881
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul acordat în cadrul schemei de 
plată de bază se pune la dispoziția 
fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la 
plată în temeiul prezentului regulament 
prin intermediul primei alocări în temeiul 
articolului 21, din rezerva națională în 
temeiul articolului 23 sau prin transfer în 
temeiul articolului 27.

(1) Sprijinul acordat în cadrul schemei de 
plată de bază se pune la dispoziția 
fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la 
plată în temeiul prezentului regulament 
prin intermediul primei alocări în temeiul 
articolului 21, din rezerva națională în 
temeiul articolului 23 sau prin transfer în 
temeiul articolului 27 sau au obținut în 
cadrul schemei de plată unică în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 și cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, cu condiția ca drepturile la plată 
să nu fi expirat, în conformitate cu 
alineatul (2) al doilea paragraf.

Or. en

Justificare

Statele membre care au pus în aplicare un model regional, integral sau parțial, pentru 
schema de plată unică, ar trebui să aibă posibilitatea de a păstra drepturile actuale. Lipsa 
obligației de a realiza o nouă alocare în aceste state membre ar avea ca rezultat o 
simplificare importantă.

Amendamentul 882
Marc Tarabella
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul acordat în cadrul schemei de 
plată de bază se pune la dispoziția 
fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la 
plată în temeiul prezentului regulament 
prin intermediul primei alocări în temeiul 
articolului 21, din rezerva națională în 
temeiul articolului 23 sau prin transfer în 
temeiul articolului 27.

(1) Sprijinul acordat în cadrul schemei de 
plată de bază se pune la dispoziția 
fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la 
prime în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 și cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau obțin drepturi la 
plată în temeiul prezentului regulament 
prin intermediul primei alocări în temeiul 
articolului 21, din rezerva națională în 
temeiul articolului 23 sau prin transfer în 
temeiul articolului 27.

Or. fr

Justificare

În prezent, un număr considerabil de hectare eligibile nu sunt acoperite de drepturi. Crearea 
de noi drepturi la plată în 2014 pentru a acoperi toate zonele eligibile trebuie evitată, 
deoarece aceasta va permite capitalizarea plății de bază în valorile funciare. Doar în cazul în 
care numărul de drepturi este inferior suprafeței totale eligibile, beneficiile plății de bază vor 
reveni fermierilor. În consecință, drepturile actuale ar trebui menținute.

Amendamentul 883
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul acordat în cadrul schemei de 
plată de bază se pune la dispoziția 
fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la 
plată în temeiul prezentului regulament 
prin intermediul primei alocări în temeiul 
articolului 21, din rezerva națională în 
temeiul articolului 23 sau prin transfer în 
temeiul articolului 27.

(1) Sprijinul acordat în cadrul schemei de 
plată de bază se pune la dispoziția 
fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la 
plată în temeiul prezentului regulament 
prin intermediul primei alocări în temeiul 
articolului 21, din rezerva națională în 
temeiul articolului 23, prin transfer în 
temeiul articolului 27 sau prin menținerea 
drepturilor de plată existente obținute în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 și cu Regulamentul (CE) nr. 
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73/2009.

Or. en

Amendamentul 884
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul acordat în cadrul schemei de 
plată de bază se pune la dispoziția 
fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la 
plată în temeiul prezentului regulament 
prin intermediul primei alocări în temeiul 
articolului 21, din rezerva națională în 
temeiul articolului 23 sau prin transfer în 
temeiul articolului 27.

(1) Sprijinul acordat în cadrul schemei de 
plată unică se pune la dispoziția 
fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la 
plată în temeiul prezentului regulament 
prin intermediul primei alocări în temeiul 
articolului 21, din rezerva națională în 
temeiul articolului 23 sau prin transfer în 
temeiul articolului 27.

Or. en

Amendamentul 885
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru producătorii din sectoarele de 
creștere a animalelor ale laptelui și 
produselor lactate, cărnii de vită și cărnii 
de oaie și de capră, care nu dispun de 
terenuri cu titlu de proprietate pentru a-și 
desfășura activitatea, pot fi stabilite 
drepturi speciale bazate pe criterii 
obiective și nediscriminatorii. 

Or. es
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Justificare

Propunerea Comisiei nu ia în considerare sistemul de proprietate a terenurilor (în multe 
cazuri, crescătorul de animale nu este proprietar al terenului) și utilizarea terenurilor pentru 
activitățile de creștere a animalelor. Propunerea trebuie să includă o opțiune care să nu 
excludă o parte din activitatea productivă europeană.

Amendamentul 886
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sprijinul în cadrul schemei de plată 
de bază este disponibil și fermierilor care 
dispun de drepturi la plată și ale căror 
exploatații sunt situate într-un stat 
membru care a decis, în conformitate cu 
alineatul (3), să își păstreze drepturile la 
plată existente.

Or. en

Justificare

Realocarea drepturilor la plată cauzează o multitudine de provocări juridice și 
administrative, de exemplu, cu contractele de arendare ale fermierilor. Prin urmare, se vor 
reduce în mod semnificativ sarcinile administrative dacă realocarea drepturilor la plată 
poate fi evitată (a se citi în coroborare cu amendamentul de mai jos).

Amendamentul 887
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la alineatul anterior și în cazul statelor 
membre care utilizează dispozițiile de la 
articolul 22 alineatele (2) și (3), se ia în 
considerare valoarea financiară a 
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drepturilor la plată obținute în cadrul 
schemei de plată unică, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Or. es

Amendamentul 888
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Drepturile la plată obținute în cadrul 
schemei de plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 expiră la 
31 decembrie 2013.

eliminat

Or. de

Justificare

Noul model are nevoie de o perioadă de tranziție mai lungă pentru a permite o introducere 
progresivă ușoară și o tranziție fără probleme.

Amendamentul 889
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Agnès Le 
Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Drepturile la plată obținute în cadrul 
schemei de plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 expiră la
31 decembrie 2013.

(2) Drepturile la plată din statele membre:

- obținute în cadrul schemei de plată unică
pe suprafață (SAPS) pot continua să se 
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aplice după 31 decembrie 2013; sau
- aplicând schema de plată unică pe bază 
regională sau pe bază regională hibridă, 
obținute în cadrul schemei de plată unică
în conformitate cu articolul 59 sau cu titlul 
III capitolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003, pot continua să aplice aceste 
drepturi după 31 decembrie 2013.

Or. en

Amendamentul 890
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Drepturile la plată obținute în cadrul 
schemei de plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 expiră la 
31 decembrie 2013.

(2) Drepturile la plată obținute în cadrul 
schemei de plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 expiră la 
31 decembrie 2013. Prin derogare de la 
primul paragraf, statele membre care, la 
31 decembrie 2013, aplică schema de 
plată unică pe baza modelului regional 
prevăzut la articolul 59 din Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 pot decide, până la 1 
august 2013, să mențină drepturile la 
plată alocate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și/sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe flexibilitate pentru a menține drepturile existente în acele părți din UE 
care aplică un sistem regional.

Amendamentul 891
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Drepturile la plată obținute în cadrul 
schemei de plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 expiră la 
31 decembrie 2013.

(2) Drepturile la plată obținute în cadrul 
schemei de plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 expiră la 
31 decembrie 2013. Prin derogare de la 
primul paragraf, statele membre care au 
utilizat articolul … din Regulamentul 
1782/2003 sau articolul 47 din 
Regulamentul 73/2009 pot decide să nu 
lase drepturile la plată să expire.

Or. en

Amendamentul 892
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Drepturile la plată obținute în cadrul 
schemei de plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 expiră la 
31 decembrie 2013.

(2) Drepturile la plată obținute în cadrul 
schemei de plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 expiră la 
31 decembrie 2013, iar statele membre 
trebuie să realoce urgent drepturile la 
plată.

Or. de

Justificare

Statele membre vor trebui să realoce urgent drepturile la plată în momentul în care acest 
regulament va intra în vigoare. Astfel, se va asigura egalitatea de șanse între actorii cu 
drepturi la plată și actorii care intră pentru prima dată în sistem.

Amendamentul 893
James Nicholson, Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Drepturile la plată obținute în cadrul 
schemei de plată unică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 expiră la 
31 decembrie 2013.

(2) Drepturile la plată obținute în cadrul 
schemei de plată unică existente în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 și cu Regulamentul (CE) nr. 
73/2009 expiră la 31 decembrie 2013.

Or. en

Amendamentul 894
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care, la 31 decembrie 
2013, aplicau schema de plată unică pe 
baza modelului regional prevăzut la 
articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 pot decide, până la 1 august 
2013, să mențină drepturile la plată 
alocate în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 și/sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
Statele membre care iau decizia 
menționată la paragraful anterior 
utilizează rezerva națională menționată la 
articolul 23 pentru a aloca, în 2014, 
drepturi la plată fermierilor care dețin 
hectare eligibile pentru care nu au fost 
alocate drepturi la plată în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 
și/sau cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
cu condiția ca aceștia să respecte 
condițiile prevăzute la articolul 21 
alineatul (1).
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Or. en

Justificare

Simplificare administrativă și respectarea principiului egalității de tratament în rândul 
fermierilor.

Amendamentul 895
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care, la 31 decembrie 
2013, aplicau schema de plată unică pe 
baza modelului regional prevăzut la 
articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 pot decide, până la 1 august 
2013, să mențină drepturile la plată 
alocate în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 și/sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
Statele membre care iau decizia 
menționată la paragraful anterior 
utilizează rezerva națională menționată la 
articolul 23 pentru a aloca, în 2014, 
drepturi la plată fermierilor care dețin 
hectare eligibile pentru care nu au fost 
alocate drepturi la plată în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 
și/sau cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
cu condiția ca aceștia să respecte 
condițiile prevăzute la articolul 21 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Simplificare administrativă și respectarea principiului egalității de tratament în rândul 
fermierilor.
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Amendamentul 896
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care, la 31 decembrie 
2013, aplicau schema de plată unică pe 
baza modelului regional prevăzut la 
articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 pot decide, până la 1 august 
2013, să mențină drepturile la plată 
alocate în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 și/sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
Statele membre care iau decizia 
menționată la paragraful anterior 
utilizează rezerva națională menționată la 
articolul 23 pentru a aloca, în 2014, 
drepturi la plată fermierilor care dețin 
hectare eligibile pentru care nu au fost 
alocate drepturi la plată în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 
și/sau cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
cu condiția ca aceștia să respecte 
condițiile prevăzute la articolul 21 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Simplificare administrativă și respectarea principiului egalității de tratament în rândul 
fermierilor.

Amendamentul 897
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
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre în care anumite tipuri de 
exploatații de creștere a animalelor au o 
importanță specială din motive economice 
și/sau sociale pot menține drepturile 
speciale până la 31 decembrie 2020.

Or. it

Justificare

Drepturile la ajutor speciale pentru exploatațiile de creștere a animalelor, în special dacă 
sunt substanțiale, ar trebui eliminate progresiv pentru ca pierderile de venit semnificative 
care ar putea apărea după desființarea acestora să nu aibă un impact economic și social 
puternic, în special în zonele cu înaltă specializare zootehnică.

Amendamentul 898
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la primul paragraf, 
statele membre care, la
31 decembrie 2013, aplică schema de 
plată unică pe baza modelului regional 
prevăzut la articolul 59 din Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 pot decide, până la 
1 august 2013, să mențină drepturile la 
plată alocate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și/sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Or. en

Amendamentul 899
George Lyon, Phil Bennion, Riikka Manner, Marit Paulsen, Kent Johansson



AM\907853RO.doc 147/167 PE492.792v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la primul paragraf, 
statele membre și regiunile care, la 
31 decembrie 2013, aplică schema de 
plată unică pe baza modelului regional 
prevăzut la articolul 59 din Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 pot decide, până la 
1 august 2013, să mențină drepturile la 
plată alocate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și/sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Or. en

Justificare

Anumite state membre nu au adoptat un model uniform pentru calcularea plăților și 
drepturilor; prin urmare, este necesar să se clarifice faptul că atunci când o regiune dintr-un 
stat membru a introdus deja un model regional, această regiune nu va fi nevoită să își 
schimbe sistemul, în ciuda faptului că nu s-a trecut la un alt sistem în întregul stat membru.

Amendamentul 900
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la primul paragraf, 
statele membre care, la 31 decembrie 
2013, aplică schema de plată unică pe 
baza drepturilor stabilite în Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 pot decide, până la 1 
august 2013, să mențină drepturile la 
plată alocate în conformitate cu 
regulamentul respectiv și/sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Or. en
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Amendamentul 901
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre care aplică schema 
de plată unică pe baza modelului regional 
în conformitate cu articolul 59 din 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pot 
decide să nu aplice articolul 18 alineatul 
(2).

Or. de

Amendamentul 902
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre care au introdus 
schema de plată unică prin aplicarea 
articolului 59 sau a titlului III capitolul 6 
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 
(punerea în aplicare a unei rate forfetare) 
pot decide să nu aplice articolul 18 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 903
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin derogare de la alineatul (2), 
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statele membre care, la 31 decembrie 
2013, aplică schema de plată unică pe 
bază regională sau pe bază regională 
hibridă pot, până la 1 august 2013, să 
decidă menținerea drepturilor lor la plată 
existente.

Or. en

Justificare

Realocarea drepturilor la plată cauzează o multitudine de provocări juridice și 
administrative, de exemplu, cu contractele de arendare ale fermierilor. Prin urmare, se vor 
reduce în mod semnificativ sarcinile administrative dacă realocarea drepturilor la plată 
poate fi evitată (a se citi în coroborare cu amendamentul de mai sus).

Amendamentul 904
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Drepturile speciale

Pentru producătorii din sectoarele de 
creștere a animalelor ale laptelui și 
produselor lactate, cărnii de vită și cărnii 
de oaie și de capră, care nu dispun de 
terenuri cu titlu de proprietate pentru a-și 
desfășura activitatea, pot fi stabilite 
drepturi speciale bazate pe criterii 
obiective și nediscriminatorii. 

Or. es

Amendamentul 905
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Plafonul schemei de plată de bază Plafonul schemei de plată unică

Or. en

Amendamentul 906
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II. Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
55, în scopul de a stabili plafonul național 
anual pentru schema de plată de bază prin 
deducerea cuantumurilor anuale care 
urmează să fie stabilite în conformitate cu 
articolele 33, 35, 37 și 39 din plafonul
național anual stabilit în anexa II.

Or. de

Amendamentul 907
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în anexa 

(1) Comisia stabilește, pentru fiecare stat 
membru, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, plafonul național anual 
pentru schema de plată de bază prin 
deducerea cuantumurilor anuale care 
urmează să fie stabilite în conformitate cu 
articolele 33, 35, 37, 37a și 39 din plafonul 
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II. Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

național anual stabilit în anexa II. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

Or. it

Justificare

Se propune ca pachetul de gestionare a riscurilor să fie mutat în primul pilon – plăți directe.

Amendamentul 908
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II. Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

(1) Comisia stabilește, pentru fiecare stat 
membru, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, plafonul național anual 
pentru schema de plată de bază prin 
deducerea cuantumurilor anuale utilizate în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II. Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 909
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 

(1) Comisia stabilește, pentru fiecare stat 
membru, prin intermediul unor acte de 
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național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II. Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

punere în aplicare, plafonul național anual 
pentru schema de plată de bază prin 
deducerea cuantumurilor anuale utilizate în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II. Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 910
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II. Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 29 alineatul 
(5b), 35, 37 și 39 din plafonul național 
anual stabilit în anexa II. Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 911
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
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național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II. Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 35, 37 și 39 din 
plafonul național anual stabilit în anexa II. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 912
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul
național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II. Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 35, 37 și 39 din 
plafonul național anual stabilit în anexa II. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 913
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
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național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II. Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35 și 37 din 
plafonul național anual stabilit în anexa II. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 914
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II. Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
național anual pentru schema de plată 
unică prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II. Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 915
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema 

(1) Statele membre cu regiuni 
instituționale care au competențe depline 
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de plată de bază la nivel regional. În acest 
caz, statele membre delimitează regiunile 
în conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

pentru aspecte agricole aplică, înaintea 
datei de 31 decembrie 2013, schema de 
plată de bază, în conformitate cu structura 
sa instituțională. În statele cu structură 
descentralizată și cu instituții regionale 
responsabile pentru aspecte agricole, 
regiunile sunt delimitate în conformitate 
cu arhitectura instituțională. Toate 
celelalte state membre fără structuri 
descentralizate delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

Or. es

Justificare

Reforma PAC nu trebuie să ofere nicio posibilitate statelor membre de a încerca să-și 
modifice de facto distribuția competențelor și structura instituțională, din respect pentru 
principiul subsidiarității, pentru spiritul tratatelor și pentru voința cetățenilor europeni care 
au ales un anumit tip de arhitectură instituțională.

Amendamentul 916
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest 
caz, statele membre delimitează regiunile 
în conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

(1) Statele membre decid, înaintea datei de 
1 august 2013, să aplice schema de plată de 
bază la nivel regional. Statele membre 
delimitează regiunile în conformitate cu 
criterii obiective și nediscriminatorii, 
precum caracteristicile agronomice și 
economice și potențialul agricol regional 
sau structura instituțională sau 
administrativă a acestora.

Or. de
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Amendamentul 917
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz,
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz,
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice, economice și de mediu și 
potențialul agricol regional sau structura 
instituțională sau administrativă a acestora, 
în scopul de a evita diferențe 
semnificative în alocarea regională a 
plăților care ar trebui supusă unei 
evaluări ex ante a impactului 
socioeconomic și asupra mediului.

Or. en

Justificare

Există un risc semnificativ ca eforturile de dezvoltare locală să fie împiedicate sau îngrădite, 
dacă plățile istorice rămân linia de bază pentru plăți ulterioare.

Amendamentul 918
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz,
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz,
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și socioeconomice și 
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agricol regional sau structura 
instituțională sau administrativă a
acestora.

potențialul agricol regional sau tipul 
specific de utilizare a terenurilor.

Or. pt

Amendamentul 919
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema 
de plată de bază la nivel regional. În acest 
caz, statele membre delimitează regiunile 
în conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

(1) Statele membre pot decide să aplice 
schema de plată de bază la nivel regional. 
În acest caz, statele membre delimitează 
regiunile în conformitate cu criterii 
obiective și nediscriminatorii, precum 
caracteristicile agronomice și economice și 
potențialul agricol regional, utilizarea 
terenurilor și/sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

Or. es

Justificare

Nu se consideră necesară stabilirea unei date până la care statele membre trebuie să ajungă 
la o decizie, deoarece este suficient să se stabilească o dată până la care Comisia să fie 
notificată. Considerăm că este necesar ca utilizarea terenurilor să fie luată în considerare ca 
criteriu suplimentar pentru definirea modelului regional. De asemenea, ar trebui să fie 
posibil să se utilizeze criterii mixte pentru delimitarea regiunilor (administrative, economice 
și productive).

Amendamentul 920
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema 
de plată de bază la nivel regional. În acest 
caz, statele membre delimitează regiunile 
în conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

(1) Statele membre pot decide să aplice 
schema de plată de bază la nivel regional. 
În acest caz, statele membre delimitează 
regiunile în conformitate cu criterii 
obiective și nediscriminatorii, precum 
caracteristicile agronomice și 
socioeconomice și potențialul agricol 
regional sau structura instituțională sau 
administrativă a acestora.

Or. es

Justificare

Termenul-limită care ar trebui să fie inclus, dacă este cazul, este cel pentru notificarea 
Comisiei. Amendamentul admite posibilitatea de a utiliza criterii mixte pentru delimitarea 
regiunilor (administrative, economice și productive).

Amendamentul 921
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz,
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată unică la nivel regional. În acest caz,
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional și structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

Or. en

Amendamentul 922
James Nicholson, Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz,
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz,
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional și structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

Or. en

Amendamentul 923
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz,
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz,
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional și/sau structura 
instituțională sau administrativă a acestora.

Or. es

Justificare

Introducerea cuvintelor„și/sau” are ca scop asigurarea faptului că textul indică clar că 
această regionalizare duală poate fi aplicată.
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Amendamentul 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere dispozițiilor la 
paragraful anterior și în scopul de a 
respecta criteriile sale obiective și 
nediscriminatorii, în acele state membre 
sau regiuni care au o producție foarte 
diversificată nu se aplică o rată forfetară 
unică. 

Or. es

Justificare

Susținem posibilitatea regionalizării instituționale, atât timp cât este posibil să se aplice 
ulterior regionalizarea productivă; cu alte cuvinte, o regionalizare duală care evită 
introducerea unei „rate forfetare”.

Amendamentul 925
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă este necesar, în anumite 
condiții, se acordă statelor membre un 
domeniu de aplicare flexibil pentru 
diferențierea în conformitate cu 
diferențele obiective dintre regiuni sau cu 
distincțiile naturale fundamentale.

Or. de

Justificare

Anumite state membre, precum cele cu o proporție mai mare de zone cu handicapuri naturale 
sau de zone care sunt neutilizate sau utilizate în mod extensiv, ar trebui să dispună de criterii 
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mai flexibile de diferențiere.

Amendamentul 926
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre împart între regiuni 
plafonul național menționat la articolul 19 
alineatul (1), în conformitate cu criterii 
obiective și nediscriminatorii.

(2) Statele membre împart între regiuni 
plafonul național menționat la articolul 19 
alineatul (1), în conformitate cu criterii 
obiective și nediscriminatorii. Împărțirea 
în rândul regiunilor și al statelor membre 
respectă aceleași criterii. 1/3 din decalaj 
va fi acoperită în 2014, în cazul regiunilor 
cu un nivel de plăți directe mai mic de 
90 % din media națională.

Or. de

Amendamentul 927
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot decide ca 
plafoanele regionale să facă obiectul unor 
modificări anuale progresive, în 
conformitate cu etape anuale prestabilite 
și cu criterii obiective și nediscriminatorii, 
precum potențialul agricol și criterii 
legate de mediu.

eliminat

Or. es

Justificare

Dacă se alege regionalizarea instituțională, nu există nici un motiv pentru a oferi aceste 
condiții statelor membre.



PE492.792v01-00 162/167 AM\907853RO.doc

RO

Amendamentul 928
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot decide ca 
plafoanele regionale să facă obiectul unor 
modificări anuale progresive, în 
conformitate cu etape anuale prestabilite și 
cu criterii obiective și nediscriminatorii, 
precum potențialul agricol și criterii legate 
de mediu.

(3) Statele membre pot decide ca 
plafoanele regionale să facă obiectul unor 
modificări anuale progresive, în 
conformitate cu etape anuale prestabilite și 
cu criterii obiective și nediscriminatorii, 
precum potențialul agricol și criterii legate 
de mediu. Dacă este cazul, pot fi introduse 
criterii specifice exploatațiilor sau legate 
de suprafață, precum suprafețele utilizate 
în mod intensiv și extensiv.

Or. de

Justificare

Dacă este necesar, statelor membre ar trebui să li se acorde mai multă flexibilitate și mai 
multe posibilități de diferențiere pentru delimitarea regiunilor.

Amendamentul 929
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 1 august 2013, statele membre 
informează Comisia cu privire la decizia 
menționată la alineatul (1), precum și la 
măsurile luate pentru aplicarea alineatelor 
(2) și (3).

(5) Până la 31 decembrie 2013, statele 
membre informează Comisia cu privire la 
decizia menționată la alineatul (1), precum 
și la măsurile luate pentru aplicarea 
alineatelor (2) și (3).

Or. es
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Amendamentul 930
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 1 august 2013, statele membre 
informează Comisia cu privire la decizia 
menționată la alineatul (1), precum și la 
măsurile luate pentru aplicarea alineatelor 
(2) și (3).

(5) Înainte de 31 octombrie 2013, statele 
membre informează Comisia cu privire la 
decizia menționată la alineatul (1), precum 
și la măsurile luate pentru aplicarea 
alineatelor (2) și (3).

Or. es

Justificare

Considerăm că va fi foarte complicat să se notifice Comisia înainte de 1 august 2013 cu 
privire la măsurile adoptate pentru aplicarea noului model de ajutoare. Prin urmare, se 
propune prelungirea termenului până la 31 octombrie 2013.

Amendamentul 931
Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 1 august 2013, statele membre 
informează Comisia cu privire la decizia 
menționată la alineatul (1), precum și la 
măsurile luate pentru aplicarea alineatelor 
(2) și (3).

(5) Înainte de 31 decembrie 2013, statele 
membre informează Comisia cu privire la 
decizia menționată la alineatul (1), precum 
și la măsurile luate pentru aplicarea 
alineatelor (2) și (3).

Or. es

Amendamentul 932
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 1 august 2013, statele membre 
informează Comisia cu privire la decizia 
menționată la alineatul (1), precum și la 
măsurile luate pentru aplicarea alineatelor 
(2) și (3).

(5) Până la 1 august 2013, statele membre 
informează Comisia cu privire la decizia 
menționată la alineatul (1), precum și la 
măsurile luate pentru aplicarea alineatelor 
(2) și (3). Dacă este cazul, acest termen 
poate fi prelungit cu o perioadă de 
tranziție adecvată pentru statele membre 
individuale.

Or. de

Amendamentul 933
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Până la 1 august 2013, statele membre
informează Comisia cu privire la decizia 
menționată la alineatul (1), precum și la 
măsurile luate pentru aplicarea alineatelor 
(2) și (3).

(5) Până la 1 august 2013, statele membre 
informează Comisia cu privire la decizia 
menționată la alineatul (1), precum și la 
măsurile luate pentru aplicarea alineatelor 
(2) și (3). Documentele ar trebui puse la 
dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 934
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pe parcursul perioadei de tranziție, 
statele membre pot reexamina decizia 
menționată la alineatul (1) alături de 
măsurile luate în vederea aplicării 
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alineatelor (2) și (3).

Or. es

Justificare

Este necesar să se stabilească posibilitatea de a reexamina deciziile adoptate pentru 
aplicarea regională a modelului de sprijin, în urma observării funcționării acestuia, de 
maximum două ori, astfel cum s-a prevăzut în reforme precedente ale PAC. 

Amendamentul 935
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pe parcursul perioadei de tranziție, 
statele membre pot reexamina decizia 
menționată la alineatul (1) alături de 
măsurile luate în vederea aplicării 
alineatelor (2) și (3).

Or. es

Justificare

Este necesar să se stabilească posibilitatea de a reexamina deciziile adoptate pentru 
aplicarea regională a modelului de sprijin, în urma observării funcționării acestuia, de 
maximum două ori, astfel cum s-a prevăzut în reforme precedente ale PAC.

Amendamentul 936
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva alineatului (2), drepturile 
la plată se alocă fermierilor dacă aceștia
solicită alocarea drepturilor la plată în 
cadrul schemei de plată de bază până la 15 

(1) Fără a aduce atingere articolului 18 
alineatul (2) paragraful 1a, drepturile la 
plată se alocă fermierilor care le solicită în 
cadrul schemei de plată de bază până la
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mai 2014, cu excepția cazurilor de forță 
majoră și a unor circumstanțe excepționale.

data care va fi stabilită în conformitate cu 
articolul 78 litera (d) din Regulamentul 
(UE) nr. (HRZ), cu excepția cazurilor de 
forță majoră sau a unor circumstanțe 
excepționale. Numărul de drepturi la plată 
alocate este egal cu numărul solicitat de 
fermieri și care sunt susținute de 
hectarele eligibile pe care aceștia le 
declară în primul an al schemei.

Or. en

Amendamentul 937
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva alineatului (2), drepturile la 
plată se alocă fermierilor dacă aceștia 
solicită alocarea drepturilor la plată în 
cadrul schemei de plată de bază până la 15 
mai 2014, cu excepția cazurilor de forță 
majoră și a unor circumstanțe excepționale.

(1) Sub rezerva alineatului (2), drepturile la 
plată se alocă fermierilor dacă aceștia 
solicită alocarea drepturilor la plată în 
cadrul schemei de plată de bază până la 15 
mai 2014 data care va fi stabilită în 
conformitate cu articolul 78 litera (d) din 
Regulamentul (UE) nr. [HZR], cu 
excepția cazurilor de forță majoră și a unor 
circumstanțe excepționale.

Or. en

Amendamentul 938
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva alineatului (2), drepturile la 
plată se alocă fermierilor dacă aceștia 
solicită alocarea drepturilor la plată în 
cadrul schemei de plată de bază până la 15 

(1) Sub rezerva alineatului (2), drepturile la 
plată se alocă fermierilor dacă aceștia 
solicită alocarea drepturilor la plată în 
cadrul schemei de plată unică până la 15 
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mai 2014, cu excepția cazurilor de forță 
majoră și a unor circumstanțe excepționale.

mai 2014, cu excepția cazurilor de forță 
majoră și a unor circumstanțe excepționale.

Or. en

Amendamentul 939
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide, înainte de 1 
august 2013, să selecteze un an de bază 
retrospectiv pe baza împrejurărilor 
speciale ale acestuia.

Or. en


