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Amendamentul 701
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Beneficiarii sprijinului prevăzut la 
alineatul 1 literele (a) și (c) sunt furnizorii 
de servicii de consiliere sau de formare.
Sprijinul prevăzut la alineatul 1 litera (b)
se acordă autorității sau organismului 
selecționat pentru înființarea serviciilor 
de gestionare a exploatațiilor, a serviciilor 
de înlocuire în cadrul exploatației, a 
serviciilor de consiliere agricolă sau de 
consiliere în sectorul silvic.

(2) Beneficiarii sprijinului prevăzut la 
alineatul (1) litera (a) sunt fermierii și 
silvicultorii. Sprijinul prevăzut la alineatul 
(1) litera (c) se acordă furnizorilor de 
servicii, consultanță sau formare.

Or. it

Amendamentul 702
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Beneficiarii sprijinului prevăzut la 
alineatul 1 literele (a) și (c) sunt furnizorii
de servicii de consiliere sau de formare.
Sprijinul prevăzut la alineatul 1 litera (b) 
se acordă autorității sau organismului 
selecționat pentru înființarea serviciilor 
de gestionare a exploatațiilor, a serviciilor 
de înlocuire în cadrul exploatației, a 
serviciilor de consiliere agricolă sau de 
consiliere în sectorul silvic.

(2) Beneficiarii sprijinului prevăzut la 
alineatul 1 literele (a) și (c) sunt furnizorul
de servicii de consiliere și, respectiv, 
furnizorul de servicii de formare.

Or. it
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Amendamentul 703
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Beneficiarii sprijinului prevăzut la 
alineatul 1 literele (a) și (c) sunt furnizorii 
de servicii de consiliere sau de formare.
Sprijinul prevăzut la alineatul 1 litera (b) se 
acordă autorității sau organismului 
selecționat pentru înființarea serviciilor de
gestionare a exploatațiilor, a serviciilor de 
înlocuire în cadrul exploatației, a 
serviciilor de consiliere agricolă sau de 
consiliere în sectorul silvic.

(2) Beneficiarii sprijinului prevăzut la 
alineatul 1 litera (a) sunt fermierii, 
silvicultorii sau IMM-urile agricole sau 
agroalimentare.  Sprijinul prevăzut la 
alineatul 1 litera (b) se acordă autorității 
sau organismului selecționat pentru 
înființarea serviciilor de gestionare a 
exploatațiilor, a serviciilor de înlocuire în 
cadrul exploatației, a serviciilor de 
consiliere agricolă sau de consiliere în 
sectorul silvic.

Or. it

Amendamentul 704
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Beneficiarii sprijinului prevăzut la 
alineatul 1 literele (a) și (c) sunt furnizorii 
de servicii de consiliere sau de formare.
Sprijinul prevăzut la alineatul 1 litera (b) se 
acordă autorității sau organismului 
selecționat pentru înființarea serviciilor de 
gestionare a exploatațiilor, a serviciilor de 
înlocuire în cadrul exploatației, a 
serviciilor de consiliere agricolă sau de 
consiliere în sectorul silvic.

(2) Beneficiarii sprijinului prevăzut la 
alineatul 1 literele (a) și (c) sunt sub forma 
unui bon acordat fermierilor, care poate fi 
schimbat contra unor servicii de consiliere 
sau de formare. Sprijinul prevăzut la 
alineatul 1 litera (b) se acordă autorității 
sau organismului selecționat pentru 
înființarea serviciilor de gestionare a 
exploatațiilor, a serviciilor de înlocuire în 
cadrul exploatației, a serviciilor de 
consiliere agricolă sau de consiliere în 
sectorul silvic.

Or. en
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Amendamentul 705
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă și de 
fiabilitate în ceea ce privește domeniile de 
consiliere. Beneficiarii sunt aleși prin 
intermediul unor cereri de propuneri.
Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor private.

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă și de 
fiabilitate în ceea ce privește domeniile de 
consiliere. Beneficiarii sunt aleși prin 
intermediul unor cereri de propuneri.
Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor de cooperare și private și 
agențiilor consultative reglementate de 
dreptul public.

Or. de

Justificare

În general, serviciile de consultanță ar trebui să fie oferite de agenții de consultanță 
controlate și certificate în temeiul dreptului public.

Amendamentul 706
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă și de 
fiabilitate în ceea ce privește domeniile de 
consiliere.  Beneficiarii sunt aleși prin 
intermediul unor cereri de propuneri.

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă și de 
fiabilitate în ceea ce privește domeniile de 
consiliere. Beneficiarii sunt aleși prin 
intermediul unor cereri de propuneri.
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Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor private.

Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor de cooperare și private.

Or. en

Amendamentul 707
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă și de 
fiabilitate în ceea ce privește domeniile de 
consiliere. Beneficiarii sunt aleși prin 
intermediul unor cereri de propuneri.
Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor private.

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă și de 
fiabilitate în ceea ce privește domeniile de 
consiliere. Beneficiarii sunt aleși prin 
intermediul unor cereri de propuneri.
Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor private și organizațiilor 
profesionale agricole.

Or. es

Justificare

Organizațiile profesionale agricole, cum ar fi agenții socio-economici care reprezintă 
fermierii cu teren arabil și crescătorii de animale, ar trebui să fie implicate în procesul de 
selecție pentru furnizarea de servicii de consultanță.

Amendamentul 708
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă și de 
fiabilitate în ceea ce privește domeniile de 
consiliere. Beneficiarii sunt aleși prin 
intermediul unor cereri de propuneri.
Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor private.

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă, trebuie să fie 
independente de interesele comerciale și
să fie fiabile în ceea ce privește domeniile 
de consiliere. Beneficiarii sunt aleși prin 
intermediul unor cereri de propuneri.
Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor private.

Or. en

Amendamentul 709
Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă și de 
fiabilitate în ceea ce privește domeniile de 
consiliere. Beneficiarii sunt aleși prin 
intermediul unor cereri de propuneri.
Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor private.

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă, și care să fie 
independent de marile companii 
comerciale internaționale și să dea 
dovadă de fiabilitate în ceea ce privește 
domeniile de consiliere. Beneficiarii sunt 
aleși prin intermediul unor cereri de 
propuneri. Procedura de selecție trebuie să 
fie obiectivă și deschisă atât publicului, cât 
și organismelor private.

Or. en
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Justificare

Este esențial ca organismele consultative să fie independente de interesele comerciale și să 
aibă, în schimb, competențe agronomice calificate, care să poată asigura faptul că fermierul 
își reduce dependența de aporturile externe.

Amendamentul 710
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă și de 
fiabilitate în ceea ce privește domeniile de
consiliere. Beneficiarii sunt aleși prin 
intermediul unor cereri de propuneri.
Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor private.

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă și de 
fiabilitate cel puțin  în domeniile de
consiliere economică menționată la 
articolele 12, 13 și 14 din Regulamentul 
(UE) nr. HR/2012. Beneficiarii sunt aleși 
prin intermediul unor cereri de propuneri.
Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor private.

Or. it

Amendamentul 711
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează cel puțin unul 

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin
trei dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează cel puțin unul 



AM\909362RO.doc 9/170 PE492.949v01-00

RO

dintre următoarele elemente: dintre următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 712
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează cel puțin unul 
dintre următoarele elemente:

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează toate 
elementele următoare:

Or. en

Amendamentul 713
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează cel puțin unul 
dintre următoarele elemente:

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează toate 
elementele următoare:

Or. en

Amendamentul 714
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează cel puțin unul 
dintre următoarele elemente:

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează următoarele 
elemente:

Or. en

Amendamentul 715
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează cel puțin unul 
dintre următoarele elemente:

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează cel puțin:

Or. it

Amendamentul 716
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează cel puțin unul 
dintre următoarele elemente:

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor și altor gestionari funciari
trebuie să fie legate de cel puțin una dintre 
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală și vizează următoarele elemente: 
Fiecare furnizare de consiliere poate viza
cel puțin unul dintre următoarele elemente:

Or. en
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Amendamentul 717
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează cel puțin unul 
dintre următoarele elemente:

Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și poate viza unul dintre 
următoarele elemente:

Or. en

Justificare

Ar trebui să se lase la latitudinea statelor membre să decidă în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală care este tipul de consiliere necesar pentru a respecta prioritățile Uniunii 
pentru dezvoltarea rurală.

Amendamentul 718
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) una sau mai multe dintre cerințele de 
reglementare în materie de gestionare
și/sau standardele privind bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012;

(a) cerințele de reglementare aplicabile în 
materie de gestionare și standardele privind 
bunele condiții agricole și de mediu 
prevăzute în titlul VI capitolul 1 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012;

Or. en

Amendamentul 719
Brian Simpson
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) una sau mai multe dintre cerințele de 
reglementare în materie de gestionare
și/sau standardele privind bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012;

(a) cerințele de reglementare în materie de 
gestionare și standardele privind bunele 
condiții agricole și de mediu prevăzute în 
titlul VI capitolul 1 din Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012;

Or. en

Amendamentul 720
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) una sau mai multe dintre cerințele de 
reglementare în materie de gestionare 
și/sau standardele privind bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012;

(a) cerințele de reglementare în materie de 
gestionare și/sau standardele privind 
bunele condiții agricole și de mediu 
prevăzute în titlul VI capitolul 1 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012;

Or. en

Amendamentul 721
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) una sau mai multe dintre cerințele de 
reglementare în materie de gestionare 
și/sau standardele privind bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 

(a) cerințele de reglementare în materie de 
gestionare și/sau standardele privind 
bunele condiții agricole și de mediu 
prevăzute în titlul VI capitolul 1 din 
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capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012;

Regulamentul (UE) nr. HR/2012;

Or. en

Amendamentul 722
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă este cazul, practicile agricole 
benefice pentru climă și mediu prevăzute 
în titlul III capitolul 2 din Regulamentul
(UE) nr. DP/2012 și întreținerea suprafeței 
agricole la care se face referire la articolul 
4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul
(UE) nr. DP/2012;

(b) cu titlu prioritar, practicile agricole 
benefice pentru climă și mediu prevăzute 
în titlul III capitolul 2 din Regulamentul
(UE) nr. DP/2012 și întreținerea suprafeței 
agricole la care se face referire la articolul 
4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul
(UE) nr. DP/2012;

Or. en

Justificare

Includerea măsurilor de ecologizare legate de reducerea emisiilor de carbon, de nutrienți și 
de eficiența energetică în plățile directe ar trebui să fie corelată cu accesul prioritar la 
consiliere și cu accesul prioritar la sprijin pentru investiții pentru fermierii care pun în 
aplicare aceste măsuri, pentru a crea cercul virtuos care necesar pentru a realiza o 
agricultură mai eficientă din punctul de vedere al resurselor.

Amendamentul 723
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea, de biodiversitate, 
de protecția apelor și a solului, de 

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea, de biodiversitate, 
de protecția apelor și a solului, de 
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notificarea bolilor animalelor și ale 
plantelor și de inovare, prevăzute în 
anexa I la Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012;

notificarea bolilor animalelor și ale 
plantelor și de inovare, prevăzute în 
anexa I la Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012; în plus, promovarea reciclării 
eficiente a nutrienților și a alternativelor 
nechimice la îngrășămintele artificiale;

Or. en

Amendamentul 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea, de biodiversitate, 
de protecția apelor și a solului, de 
notificarea bolilor animalelor și ale 
plantelor și de inovare, prevăzute în 
anexa I la Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012;

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea, de biodiversitate, 
de protecția apelor și a solului, de
prevenirea, combaterea, eradicarea și
notificarea bolilor animalelor și ale 
plantelor și de inovare, prevăzute în 
anexa I la Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012;

Or. es

Amendamentul 725
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea, de biodiversitate, 
de protecția apelor și a solului, de 
notificarea bolilor animalelor și ale 
plantelor și de inovare, prevăzute în 
anexa I la Regulamentul (UE) nr. 

(c) cerințele sau acțiunile legate de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea, de biodiversitate, 
de protecția apelor și a solului, de
alternativele nechimice la îngrășămintele 
artificiale, de notificarea bolilor animalelor 
și ale plantelor și de inovare, prevăzute în
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HR/2012; anexa I la Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 726
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea durabilă a activităților 
economice ale exploatațiilor agricole în 
conformitate cu toate măsurile 
recomandate în programele de dezvoltare 
rurală, inclusiv modernizarea fermelor, 
obiectivele competitivității, integrarea 
lanțului de producție, inovarea și 
direcționarea spre piață;

Or. it

Amendamentul 727
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum sunt 
definite de către statele membre, și cel 

(d) dezvoltarea durabilă, performanța de 
mediu și activitatea economică a
agriculturii ecologice, cel puțin, 
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puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. DP/2012; sau

menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 și a fermelor mici, astfel cum 
sunt definite de către statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. DP/2012; sau

Or. en

Amendamentul 728
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum sunt 
definite de către statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. DP/2012; sau

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum sunt 
definite de către statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. DP/2012, în 
special acoperind convertirea fermelor și 
diversificarea activității economice a 
acestora, în special în turism și crearea de 
suprafețe împădurite și sisteme 
agroforestiere; sau

Or. pl

Amendamentul 729
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum sunt
definite de către statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici și a 
operatorilor noi, astfel cum sunt definiți de 
către statele membre, și cel puțin a 
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pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. DP/2012; or

fermelor care participă la schema pentru 
micii fermieri menționată în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012; or

Or. en

Amendamentul 730
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum sunt 
definite de către statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. DP/2012; sau

(d) performanța ecologică, dezvoltarea 
durabilă și activitatea economică a 
fermelor mici, astfel cum sunt definite de 
către statele membre, și cel puțin a 
fermelor care participă la schema pentru 
micii fermieri menționată în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012; sau

Or. en

Justificare

Fermele mici ar trebui să beneficieze de asistență specială nu doar în ceea ce privește 
performanța economică, ci și performanța ecologică a exploatațiilor lor agricole.

Amendamentul 731
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dezvoltarea durabilă și activitatea 
economică a agriculturii ecologice ca o 
condiție minimă prevăzută în 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

Or. en
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Amendamentul 732
Spyros Danellis

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) gestionarea eficientă a riscului și 
opțiunile de gestionare a riscurilor 
disponibile fermierilor;

Or. en

Amendamentul 733
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acolo unde este relevant, standardele de 
securitate la locul de muncă bazate pe 
legislația Uniunii.

(e) acolo unde este relevant, consiliere și 
informații cu privire la îmbunătățirea 
măsurilor de siguranță agricolă și a 
siguranței persoanelor care muncesc și 
trăiesc în exploatațiile agricole și
standardele de securitate la locul de muncă 
bazate pe legislația Uniunii.

.

Or. en

Amendamentul 734
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dezvoltarea de surse de energie 
regenerabile în cadrul exploatației 
agricole și măsuri de promovare a 
eficienței energetice și a economiilor de 
energie;

Or. en

Amendamentul 735
Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) aspectele legate de abordarea „O 
sănătate unică” în contextul creșterii 
animalelor.

Or. en

Justificare

Cunoașterea îmbunătățirilor sănătății animale prin măsuri de prevenire care sunt practic 
aplicabile la ferme poate reduce nevoia de medicamente, costurile și riscurile pentru 
sănătatea publică.

Amendamentul 736
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dezvoltarea durabilă și activitatea 
economică a agriculturii ecologice ca o 
condiție minimă prevăzută în 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007;
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Or. en

Justificare

Agricultura ecologică merge dincolo de practicile agricole convenționale în ceea ce privește 
beneficiile din punctul de vedere al mediului și al schimbărilor climatice.

Amendamentul 737
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) servicii de informare care asigură 
transparența cu privire la terenurile 
disponibile pentru închiriere sau 
cumpărare, la proprietatea funciară și la 
prețurile aferente;

Or. en

Amendamentul 738
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) activități specifice de consolidare a 
capacităților de susținere și pregătire a 
cooperării între tinerii fermieri, noii 
operatori și fermierii de peste 55 de ani;

Or. en

Amendamentul 739
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) servicii de consultanță specifice care 
sprijină prelucrarea locală și 
comercializarea pe distanță scurtă, 
inclusiv formarea și punerea în aplicare a 
normelor de igienă adaptate și a 
standardelor de siguranță alimentară;

Or. en

Amendamentul 740
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ee) servicii specifice de informare și 
formare profesională care sprijină tinerii 
fermieri și noii operatori în obținerea 
accesului la împrumuturi și la alte forme 
de credit, individual sau în cadrul 
grupurilor de producători.

Or. en

Amendamentul 741
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultanța poate viza, de asemenea, alte 
aspecte legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației 

Consultanța poate viza, de asemenea, alte 
aspecte legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației 
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agricole. agricole și forestiere, precum și de 
consolidarea capacității acesteia.

Or. de

Amendamentul 742
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultanța poate viza, de asemenea, alte 
aspecte legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației 
agricole.

Consultanța poate viza, de asemenea, alte 
aspecte legate de performanțele economice, 
agricole și de mediu ale exploatației 
agricole și problemele care le afectează pe 
acestea în legătură cu promovarea și 
dezvoltarea de inițiative pentru 
îmbunătățirea calității produselor 
agroalimentare.

Or. es

Justificare

Amendamentele 11 și 12. Dacă se dorește ca serviciile de consultanță să fie cuprinzătoare, 
acestea ar trebui să includă toate domeniile strategice care sporesc competitivitatea. Unul 
dintre ele este, cu siguranță, adaptarea produselor la piață.

Amendamentul 743
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Serviciile de consiliere destinate IMM-
urilor pot viza aspecte legate de 
performanțele economice și de mediu ale
întreprinderii.

(6) Serviciile de consiliere destinate IMM-
urilor agricole și forestiere pot viza 
aspecte legate de performanțele economice 
și de mediu ale întreprinderii.

Or. de
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Amendamentul 744
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Serviciile de consiliere destinate IMM-
urilor pot viza aspecte legate de 
performanțele economice și de mediu ale 
întreprinderii.

(6) Serviciile de consiliere destinate IMM-
urilor pot viza aspecte legate de 
performanțele economice și de mediu ale 
întreprinderii, precum și de aspectele care 
le afectează și care sunt legate de 
îmbunătățirea calității produselor agro-
alimentare.

Or. es

Amendamentul 745
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de consiliere către actorii 
economici în domenii de activitate 
subordonate agriculturii și în sfera 
socială poate acoperi aspecte legate de 
diversificarea agriculturii și de furnizarea 
de servicii socio-economice.

Or. de

Amendamentul 746
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 8 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri trebuie inclus în contextul mai 
larg al propunerii privind un regulament-
cadru unic, cu norme comune pentru 
fondurile din cadrul strategic comun 
(Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]).

Or. pt

Amendamentul 747
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind specificarea detaliată 
a calificărilor minime necesare ale 
autorităților sau organismelor care 
furnizează servicii de consiliere.

eliminat

Or. en

Amendamentul 748
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scheme de calitate pentru produse agricole 
și alimentare

Sisteme de calitate pentru produse agricole, 
produse alimentare și ferme

Or. en
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Justificare

Dezvoltarea unor concepte agricole globale, cum ar fi o producție neutră în ceea ce privește 
emisiile de CO2, ar fi în concordanță cu conceptul de „creștere ecologică”.

Amendamentul 749
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scheme de calitate pentru produse agricole 
și alimentare

Sisteme de calitate pentru produse agricole, 
produse alimentare și ferme

Or. fr

Amendamentul 750
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor și întreprinderilor de 
prelucrare sau organismelor lor de 
gestionare care participă pentru prima dată 
la:

Or. es

Justificare

The definition of who receives the support should be changed so that the direct beneficiary of 
the measure is the managing body of the producers and processers in the quality programme 
(regulatory councils, consortiums and associations) and so that payment is not made to 
individual farmers, since the experienced acquired during the current programming period 
has shown this to be of slight benefit to farmers, while also making it more difficult to manage 
the provision of support. The developers of quality programmes in which farmers participate 
must also be eligible for support (see the case of ‘Ternera de los Pirineos’), since a large part 
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of the cost of certification lies in certification of the processing methods and of the finished 
product. 

Amendamentul 751
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă la:

Or. es

Amendamentul 752
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă la:

Or. en

Amendamentul 753
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă la:
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Or. es

Amendamentul 754
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă la:

Or. es

Amendamentul 755
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor individuali și grupurilor 
sau organizațiilor de producători 
recunoscute în temeiul articolului 106 din 
Regulamentul privind OCP unice care 
participă pentru prima dată la:

Or. en

Amendamentul 756
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor și organizațiilor de 
producători sau sectoriale care participă 
pentru prima dată la:

Or. de

Justificare

Și organizațiile de producători și cooperativele agricole ar trebui să beneficieze de aceste 
măsuri și ar trebui să fie și ele implicate în dezvoltarea sistemelor calitate. În plus, ar trebui 
să fie acoperite costurile generate de dezvoltarea sistemelor de certificare printr-o abordare 
colectivă.

Amendamentul 757
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată sau care au participat în 
perioada de programare 2007-2013, 
inclusiv prin intermediul grupurilor de 
producători și al întreprinderilor agro-
alimentare, la:

Or. it

Amendamentul 758
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 17 – alineatul 1 – partea introductivă



AM\909362RO.doc 29/170 PE492.949v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă, 
inclusiv prin intermediul grupurilor de 
producători și al întreprinderilor agro-
alimentare, sprijin fermierilor care 
participă pentru prima dată sau care au 
participat în perioada de programare 
2007-2013 la:

Or. it

Amendamentul 759
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin, inclusiv prin intermediul 
grupurilor de producători și al 
întreprinderilor agro-alimentare,
fermierilor care participă pentru prima dată 
la:

Or. it

Amendamentul 760
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor, grupurilor de 
producători și întreprinderilor agro-
alimentare mici care participă pentru 
prima dată la:
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Or. fr

Amendamentul 761
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin, inclusiv prin intermediul 
grupurilor de producători și al 
întreprinderilor agricole și agro-
alimentare, fermierilor care participă 
pentru prima dată la:

Or. it

Amendamentul 762
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor sau organizațiilor de 
producători care participă pentru prima 
dată la:

Or. pt

Amendamentul 763
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor și întreprinderile de 
prelucrare a produselor alimentare care 
participă pentru prima dată la:

Or. en

Amendamentul 764
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care și-au extins 
activitățile - care, după un termen fix de 
cinci ani, și-au extins sfera de acoperire a 
activităților lor și care au început să 
producă tipuri noi de produse - și 
fermierilor care participă pentru prima 
dată la:

Or. lt

Amendamentul 765
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schemele de calitate pentru produse 
agricole și alimentare sau pentru bumbac 
instituite de legislația Uniunii;

(a) schemele de calitate pentru produse 
agricole și alimentare sau pentru bumbac 
instituite de legislația Uniunii, inclusiv cele 
în curs de recunoaștere;

Or. es
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Justificare

Sprijinul pentru programele de calitate ar trebui să fie disponibil și pentru fermierii care fac 
deja parte dintr-un program, și nu doar pentru primii cinci ani.

Amendamentul 766
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schemele de calitate pentru produse 
agricole și alimentare sau pentru bumbac
instituite de legislația Uniunii;

(a) sistemele de calitate pentru produse 
agricole și alimentare, bumbac sau sare
instituite de legislația Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 767
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Sprijinul ar trebui să acopere și 
costurile care decurg din activitățile de 
informare și promovare pentru produsele 
care se înscriu în schemele de calitate 
menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 768
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) schemele de calitate pentru produse 
agricole și alimentare sau pentru bumbac
recunoscute de statele membre ca 
îndeplinind următoarele criterii:

(b) sistemele de calitate pentru produse 
agricole și alimentare, pentru bumbac sau 
pentru sare recunoscute de statele membre 
ca îndeplinind următoarele criterii:

Or. fr

Amendamentul 769
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) specificitatea produsului final din cadrul 
acestor scheme derivă din obligații clare 
privind garantarea:

(i) specificitatea produsului final din cadrul 
acestor scheme derivă din obligații clare 
privind garantarea:

- caracteristicilor specifice ale produselor; 
sau

- caracteristicilor specifice ale produselor;
sau

- metodelor specifice de cultivare sau de 
producție; sau

- metodelor specifice de cultivare sau de 
producție, precum și agricultura 
ecologică; sau

- unei calități a produsului final care 
depășește semnificativ standardele 
comerciale aplicabile produselor de larg 
consum în ceea ce privește sănătatea 
publică, sănătatea animalelor sau a 
plantelor, bunăstarea animalelor sau 
protecția mediului;

- unei calități a produsului final care 
depășește semnificativ standardele 
comerciale aplicabile produselor de larg 
consum în ceea ce privește sănătatea 
publică, sănătatea animalelor sau a 
plantelor, bunăstarea animalelor sau 
protecția mediului; dar și gestionarea 
durabilă a resurselor, reducerea de CO2 
și absența organismelor modificate 
genetic;

Or. en

Amendamentul 770
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE



PE492.949v01-00 34/170 AM\909362RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b – punctul 1 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- lanțurilor scurte și locale de 
aprovizionare cu alimente

Or. en

Amendamentul 771
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) schema este deschisă tuturor 
producătorilor;

(ii) schema este deschisă tuturor 
producătorilor și organizațiilor de 
producători;

Or. de

Amendamentul 772
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) schema este deschisă tuturor 
producătorilor;

(ii) schema este deschisă tuturor 
producătorilor și întreprinderilor de 
prelucrare;

Or. es

Justificare

Este necesar ca toate programele de calitate să fie eligibile pentru finanțare odată ce au fost 
înregistrate pentru a fi evaluate. În actuala perioadă de programare, acest lucru a fost posibil 
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doar în cadrul anumitor PDR. 

Amendamentul 773
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) scheme voluntare de certificare a 
produselor agricole, recunoscute de 
statele membre ca aplicând Orientările 
UE privind cele mai bune practici pentru 
sistemele de certificare voluntară a 
produselor agricole și alimentare.

eliminat

Or. es

Justificare

Schemele voluntare de certificare a produselor agricole prevăzute la articolul 17 alineatul (1) 
litera (c) ar trebui eliminate. 

Amendamentul 774
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) scheme voluntare de certificare a 
produselor agricole, recunoscute de 
statele membre ca aplicând Orientările 
UE privind cele mai bune practici pentru 
sistemele de certificare voluntară a 
produselor agricole și alimentare.

eliminat

Or. es
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Amendamentul 775
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sau scheme voluntare de certificare a 
produselor agricole, recunoscute de 
statele membre ca aplicând Orientările 
UE privind cele mai bune practici pentru 
sistemele de certificare voluntară a 
produselor agricole și alimentare.

eliminat

Or. it

Amendamentul 776
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) scheme voluntare de certificare a 
produselor agricole, recunoscute de statele 
membre ca aplicând Orientările UE privind 
cele mai bune practici pentru sistemele de 
certificare voluntară a produselor agricole 
și alimentare.

(c) scheme voluntare de certificare a 
produselor agricole și a fermelor, 
recunoscute de statele membre ca aplicând 
Orientările UE privind cele mai bune 
practici pentru sistemele de certificare 
voluntară a produselor agricole și 
alimentare și a fermelor.

Or. fr

Amendamentul 777
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) scheme voluntare de certificare a (c) scheme voluntare de certificare a 
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produselor agricole, recunoscute de statele 
membre ca aplicând Orientările31 UE 
privind cele mai bune practici pentru 
sistemele de certificare voluntară a 
produselor agricole și alimentare.

produselor agricole și a fermelor, 
recunoscute de statele membre ca aplicând
Orientările UE privind cele mai bune 
practici pentru sistemele de certificare 
voluntară a produselor agricole și 
alimentare și a fermelor.

Or. en

Justificare

Corespunzător amendamentului la articolul 17 - subtitlu (de mai sus).

Amendamentul 778
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) scheme voluntare de certificare a 
produselor agricole, recunoscute de statele 
membre ca aplicând Orientările UE privind 
cele mai bune practici pentru sistemele de 
certificare voluntară a produselor agricole 
și alimentare.

(c) scheme voluntare de certificare a 
produselor agricole și a fermelor, 
recunoscute de statele membre ca aplicând 
Orientările UE privind cele mai bune 
practici pentru sistemele de certificare 
voluntară a produselor agricole și 
alimentare și a fermelor.

Or. fr

Amendamentul 779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sistemele de mărci comerciale 
generice teritoriale aplicabile produselor 
agricole și anumitor servicii furnizate de 
către diferiți operatori locali pe baza unor 
caiete de sarcini obligatorii, a căror 
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respectare este monitorizată de către 
autoritățile publice. 

Or. fr

Amendamentul 780
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se poate recurge la sprijin și pentru a 
acoperi cheltuielile pentru activitățile de 
informare și promovare pentru produsele 
încadrate în sistemele de calitate 
menționate la alineatul (1) literele (a) și 
(b).
Sprijinul menționat la alineatul (1) se 
acordă sub forma unui stimulent 
financiar anual al cărui nivel se stabilește 
în funcție de nivelul costurilor fixe 
rezultate din participarea la sistemele care 
beneficiază de un ajutor, în cursul unei 
perioade de maximum cinci ani.
„Costuri fixe” înseamnă costurile 
aferente aderării la un sistem de calitate 
care beneficiază de sprijin și cotizația 
anuală de participare la sistemul 
respectiv, inclusiv, dacă este cazul, 
cheltuielile aferente controalelor necesare 
pentru verificarea respectării de către 
producător a caietului de sarcini al 
sistemului.
Sprijinul este limitat la cuantumul maxim 
prevăzut în anexa 1.
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate privind schemele de calitate 
specifice ale Uniunii care urmează să 
facă obiectul alineatului (1) litera (a).

Or. es
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Justificare

Acest sprijin nu trebuie doar să încurajeze noii producători să se alăture acestor programe, 
ci și să asigure continuarea participării celor deja implicați. Activitățile de promovare și 
informare care deja figurează în FEADR precedent au contribuit la popularizarea produsului 
în rândul consumatorilor și au avut un efect benefic direct pentru producătorii participanți.

Amendamentul 781
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În mod similar, organizațiile de 
producători și alte asociații agricole care 
dezvoltă un sistem de certificare cu 
orientare colectivă care respectă 
orientările UE cu privire la cele mai bune 
practici aplicabile sistemelor de certificare 
voluntară a produselor agricole și 
alimentare trebuie, de asemenea, să fie 
eligibile pentru sprijin în temeiul 
prezentului articol pentru a contribui la 
acoperirea costurilor legate de:
– consiliere și asistență cu privire la 
elaborarea inițiativelor producătorilor;
- sprijin administrativ pentru gestionarea 
sistemului;
- realizarea auditului intern pentru a 
asigura îmbunătățirea continuă.

Or. es

Amendamentul 782
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sprijinul poate acoperi și costurile 
care decurg din activitățile de informare 
și promovare pentru produsele care se 
înscriu în schemele de calitate menționate 
la alineatul (1).

Or. pt

Amendamentul 783
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În mod similar, organizațiile de 
producători și cooperativele care dezvoltă 
un sistem de certificare cu orientare 
colectivă care respectă orientările CE cu 
privire la cele mai bune practici aplicabile 
sistemelor de certificare voluntară a 
produselor agricole și alimentare sunt, de 
asemenea, eligibile pentru sprijin în 
temeiul prezentului articol pentru a 
contribui la acoperirea costurilor legate 
de:
– consiliere și asistență cu privire la 
elaborarea inițiativelor producătorilor 
noi;
- sprijin administrativ pentru gestionarea 
sistemului;
- realizarea auditului intern legat de 
îmbunătățirea continuă și de calitate;
- certificarea sistemului.

Or. es

Justificare

Încearcă să promoveze capacitățile organizațiilor și cooperativelor de producători în calitate 



AM\909362RO.doc 41/170 PE492.949v01-00

RO

de forțe motrice ale implementării sistemelor de calitate, pe baza faptului că structura lor se 
pretează în mare parte la aceasta.  Accentul colectiv al cooperativei asupra sistemelor de 
calitate ajută la monitorizarea mai multor producători și asigură realizarea unor acțiuni 
subsecvente eficiente.

Amendamentul 784
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Asistența poate acoperi și cheltuielile 
cu activitățile de informare și promovare 
pentru produsele încadrate în schemele de 
calitate menționate la alineatul (1) literele 
(a) și (b).

Or. es

Justificare

Activitățile de promovare și informare care deja figurează în FEADR precedent constituie un 
factor major în programele de calitate, întrucât ajută la popularizarea acestei calități în 
rândul consumatorilor și sunt prin urmare benefice pentru producătorii participanți.

Amendamentul 785
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Sprijinul acordat în temeiul acestei 
măsuri poate fi utilizat pentru 
compensarea costurilor și a pierderilor de 
venituri suferite de către producători ca 
urmare a aplicării normelor privind 
protecția mediului, sănătatea publică, 
sănătatea plantelor a animalelor și 
siguranța la locul de muncă. Aceste 
norme trebuie să fie încorporate în 
legislația națională care transpune 



PE492.949v01-00 42/170 AM\909362RO.doc

RO

legislația comunitară de stabilire a 
limitelor și a restricțiilor care au impact 
asupra costurilor standard ale exploatației  
și care afectează număr semnificativ de 
producători.
Sprijinul se acordă anual sub forma unei 
plăți forfetare, este degresiv și se acordă 
pe o perioadă de cinci ani începând din 
momentul în care norma devine 
obligatorie în conformitate cu prezentul 
regulament. Sprijinul este limitat la 
cuantumul maxim prevăzut în anexa 1.

Or. es

Justificare

Se încearcă reintroducerea plăților compensatorii stabilite la articolul 31 din Regulamentul 
1968/2005, pentru a se asigura sustenabilitatea sistemului și o poziție competitivă pentru 
exploatațiile agricole.

Amendamentul 786
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.

Se acordă sprijin: 

(a) sub forma unui stimulent financiar 
anual al cărui nivel se stabilește în funcție 
de nivelul costurilor fixe rezultate din 
participarea la schemele pentru care se 
acordă sprijin. În scopul aplicării 
prezentului alineat, „costuri fixe” 
înseamnă costurile aferente aderării la o 
schemă de calitate care beneficiază de 
sprijin și cotizația anuală de participare la 
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schema respectivă, inclusiv, dacă este 
cazul, cheltuielile aferente controalelor 
necesare pentru verificarea respectării 
caietului de sarcini al schemei.
(b) acoperă costurile activităților de 
informare și promovare pentru produsele 
indicate la alineatul (1) al prezentului 
articol.

Or. es

Amendamentul 787
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.

sub forma unui stimulent financiar anual al 
cărui nivel se stabilește în funcție de 
nivelul costurilor fixe rezultate din 
participarea la schemele pentru care se 
acordă sprijin.

Or. es

Amendamentul 788
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum șapte ani.
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Or. en

Amendamentul 789
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum șapte ani.

Or. pt

Amendamentul 790
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.
Sprijinul se plătește anual, pe baza 
prezentării documentelor care justifică 
cheltuielile, însă producătorul depune 
doar o singură cerere pentru o perioadă 
de cinci ani.

Or. fr
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Amendamentul 791
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.
Sprijinul se plătește anual, pe baza 
prezentării documentelor care justifică 
cheltuielile, însă producătorul depune 
doar o singură cerere pentru o perioadă 
de cinci ani.

Or. fr

Amendamentul 792
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui 
nivel se stabilește în funcție de 
nivelul costurilor fixe rezultate din 
participarea la schemele pentru care 
se acordă sprijin, în decursul unei 
perioade de maximum cinci ani.

Sprijinul se acordă sub forma unui stimulent 
financiar anual al cărui nivel se stabilește în 
funcție de nivelul costurilor fixe rezultate din 
participarea la schemele pentru care se acordă 
sprijin, în decursul unei perioade de maximum 
cinci ani. Plățile se efectuează anual, la 
prezentarea documentației necesare. Totuși, 
producătorul depune o cerere unică pentru o 
perioadă de cinci ani.

Or. it

Amendamentul 793
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.
Plățile se efectuează anual, la prezentarea 
documentației necesare, însă validitatea 
cererii beneficiarului este multianuală.

Or. en

Amendamentul 794
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.
Plățile se efectuează anual, la prezentarea 
documentației necesare. Totuși, 
producătorul depune o cerere unică 
pentru o perioadă de cinci ani.

Or. it

Amendamentul 795
Giovanni La Via



AM\909362RO.doc 47/170 PE492.949v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.
Plățile se efectuează anual, la prezentarea 
documentației necesare. Totuși, 
producătorul depune o cerere unică 
pentru o perioadă de cinci ani.

Or. it

Amendamentul 796
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.

Sprijinul se acordă sub forma unui 
stimulent financiar anual al cărui nivel se 
stabilește în funcție de nivelul costurilor 
fixe rezultate din participarea la schemele 
pentru care se acordă sprijin, în decursul 
unei perioade de maximum cinci ani.
Totuși, fermierii care și-au extins 
activitățile - care, după un termen fix de 
cinci ani, și-au extins sfera de acoperire a 
activităților lor și care au început să 
producă tipuri noi de produse - ar trebui 
să fie eligibili pentru a primi sprijin 
suplimentar:

Or. lt

Amendamentul 797
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se acordă sprijin organizațiilor de 
producători care depun cerere pentru 
prima dată să participe la sistemele de 
calitate menționate în prezentul articol 
pentru a-i ajuta în desfășurarea studiilor 
lor tehnice preliminare (descrierea 
produselor, definirea specificațiilor etc.), 
a studiilor de piață (comercializare, 
introducere pe piață, prospectare pentru 
clienți etc.) și proceduri legale (crearea 
unei asocieri de gestionare a mărcilor de 
calitate etc.).

Or. fr

Amendamentul 798
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării prezentului alineat,
„costuri fixe” înseamnă costurile aferente 
aderării la o schemă de calitate care 
beneficiază de sprijin și cotizația anuală de 
participare la schema respectivă, inclusiv, 
dacă este cazul, cheltuielile aferente 
controalelor necesare pentru verificarea 
respectării caietului de sarcini al schemei.

În scopul aplicării prezentului alineat,
„costuri fixe” înseamnă costurile aferente 
aderării la o schemă de calitate care 
beneficiază de sprijin și cotizația anuală de 
participare la schema respectivă, inclusiv, 
dacă este cazul, cheltuielile aferente 
controalelor necesare pentru verificarea 
respectării caietului de sarcini al schemei.
Costurile controalelor generate de 
asociațiile grupurilor de producători care 
au depus cerere de recunoaștere a unei 
etichete de calitate sunt admisibile de la 
începutul perioadei de tranziție, și anume 
în timpul în care documentele sunt 
transmise de către statele membre 
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Comisiei.

Or. it

Amendamentul 799
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării prezentului alineat,
„costuri fixe” înseamnă costurile aferente 
aderării la o schemă de calitate care 
beneficiază de sprijin și cotizația anuală de 
participare la schema respectivă, inclusiv, 
dacă este cazul, cheltuielile aferente 
controalelor necesare pentru verificarea 
respectării caietului de sarcini al schemei.

În scopul aplicării prezentului alineat,
„costuri fixe” înseamnă costurile aferente 
aderării la o schemă de calitate care 
beneficiază de sprijin și cotizația anuală de 
participare la schema respectivă, inclusiv, 
dacă este cazul, cheltuielile aferente 
controalelor necesare pentru verificarea 
respectării caietului de sarcini al schemei.
Costurile controalelor generate de noile 
grupuri de producători care au depus 
cerere de recunoaștere a unei etichete de 
calitate sunt admisibile de la începutul 
perioadei de tranziție, și anume în timpul 
în care documentele sunt transmise de 
către statele membre Comisiei.

Or. it

Amendamentul 800
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se poate acorda sprijin pentru 
activitățile de informare și promovare 
pentru produsele agricole și alimentare de 
calitate menționate la alineatul (1) care 
nu primesc deja sprijin pentru promovare.  
Beneficiarii pot fi toate tipurile de 
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organizații care cuprind sau reprezintă 
operatori care sunt participanți activi la 
un sistem de calitate a produselor agricole 
sau alimentare. Organizațiile profesionale 
sau interprofesionale care reprezintă unul 
sau mai multe produse și/sau sectore sunt 
eligibile, la fel ca asociațiile regionale 
pentru promovarea produselor agricole și 
alimentare de calitate.
Pot fi întrepinse operațiuni colective de 
către mai multe asociații de producători, 
indiferent dacă acestea sunt sau nu 
combinate într-o singură asociație sau 
reprezentate de o organizație profesională 
și/sau interprofesională sau de o asociație 
de promovare regională.  În acest caz, 
poate fi indicată orginea regională a 
produselor, deși această indicație nu 
trebuie să fie mai importantă decât 
principalul mesaj al produsului.

Or. fr

Amendamentul 801
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Este disponibil sprijin petnru 
grupurile care depun cereri noi de 
participare la sistemele de calitate 
[articolul 17 alineatul (1) literele (a) și 
(b)], pentru a-i ajuta să finalizeze studii 
tehnice preliminare (caracterizarea 
produsului, definirea specificațiilor), 
studii de comercializare (locația 
produsului de comercializare, studii de 
explorare) sau studii juridice (crearea de 
asociații de gestionare a etichetei de 
calitate). Acest sprijin este disponibil în 
primii cinci ani care urmează cererea 
oficială de recunoaștere a unei etichete de 
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calitate într-un stat membru.

Or. it

Amendamentul 802
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sprijinul poate acoperi și cheltuielile 
cu asistența necesară pentru participarea 
la schemele de calitate menționate la 
alineatul (1) literele(a), (b) și (c), precum 
și activitățile de informare și promovare 
pentru produsele încadrate în aceste 
scheme. 

Or. ro

Amendamentul 803
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul este limitat la cuantumul 
maxim prevăzut în anexa I.

(3) Sprijinul este limitat la cuantumurile 
maxime stabilite în anexa I.

Or. es

Amendamentul 804
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile privind sistemul și aplicarea 
sistemului sunt accesibilăe, iar procesul 
trebuie desfășurat în timp util și de o 
manieră transparentă fără criterii și 
restricții administrative inutile;

Or. en

Amendamentul 805
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Măsuri de calitate

Măsuri de îmbunătățire a calității 
producției și produselor prin:
1. ajutor care permite fermierilor să se 
adapteze la standardele înalte impuse de 
legislația comunitară;
2. încurajarea fermierilor să participe la 
sistemele de calitate alimentară;
3. sprijin pentru grupurile de producători 
în activitățile lor de informare și 
promovare pentru produsele care fac 
obiectul unor sisteme de calitate 
alimentară.

Or. fr

Amendamentul 806
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Se acordă sprijin pentru măsurile de 
informare și de promovare cu privire la 
produsele incluse în sistemele de calitate 
[articolele 7 alineatul (1) literele (a) și 
(b)].
Orice organizație care cuprinde sau 
reprezintă producători implicați activ într-
un sistem de calitate pentru produse 
agricole sau agroalimentare, indiferent de 
forma sa juridcă, poate fi considerată 
beneficiar. Sunt eligibile organizațiile 
profesionale sau interprofesionale care 
reprezintă unul sau mai multe produse 
și/sau sectoare, precum și asociațiile 
regionale pentru promovarea produselor 
agricole și alimentare de calitate. 
Activitățile promoționale includ, în 
special, participarea la târguri și expoziții 
și / sau organizarea acestora și alte 
activități de relații publice comparabile, 
cum ar fi promovarea prin intermediul 
diferitor mass-media sau în cadrul 
diferitor puncte de vânzare.
Mesajul principal ar trebui să evidențieze 
natura specifică și avantajele produselor 
implicate, în special calitatea acestora, 
utilizarea unor metode de producție 
specifice, standarde ridicate de bunăstare 
a animalelor și conservarea mediului, 
care sunt relevante pentru eticheta de 
calitate a produsului în cauză.
Pot fi realizate operațiuni comune de 
diferite grupuri de producători, 
independent de apartenența lor la o 
asociație. Acestea pot fi, de asemenea, 
reprezentate de o organizație profesională 
și/sau interprofesională organizație sau 
de o agenție de promovare regională. În 
acest din urmă caz, poate fi indicată 
originea regională a produselor, cu 
condiția ca acesteia să nu i se acordă o 
importanță mai mare decât mesajului 
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principal.
Trebuie să se urmeze o procedură 
specifică pentru a se asigura că acțiunile 
care beneficiază de sprijin pentru 
dezvoltare rurală nu primesc și sprijin în 
temeiul Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al 
Consiliului privind acțiunile de informare 
și promovare pentru produsele agricole pe 
piața internă și în țările terțe.

Or. it

Amendamentul 807
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
(1) Sprijinul în temeiul articolului 20 
litera (c) punctul (i) trebuie să 
compenseze o parte dintre costuri în ceea 
ce privește pierderile de profit suferite de 
către fermierii care au obligația de a pune 
în aplicare standarde de protecție a 
mediului, de sănătate publică, de sănătate 
a animalelor și a plantelor, de bunăstare a 
animalelor și de securitate la locul de 
muncă. Standardele în cauză trebuie să fi 
fost adoptate recent în legislația națională 
de punere în aplicare a dreptului Uniunii 
și trebuie să impună în practica agricolă 
noi obligații sau cerințe cu un impact 
important asupra costurilor de exploatare 
și care afectează un număr semnificativ 
de fermieri.
(2) Sprijinul se acordă anual sub forma 
unor plăți temporare și degresive 
uniforme pe o perioadă de cel mult cinci 
ani de la data la care dispoziția devine 
obligatorie în temeiul legislației UE. 
Sprijinul se limitează la cuantumul 
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maxim stabilit în anexă.

Or. it

Amendamentul 808
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
(1) Sprijinul în temeiul articolului 20 
litera (c) punctul (i) compensează 
costurile și pierderile de venituri suferite 
de către fermierii care aplică standarde de 
protecție a mediului, de sănătate publică, 
de sănătate a animalelor și a plantelor, de 
bunăstare a animalelor și de securitate la 
locul de muncă. Standardele în cauză 
trebuie să fi fost adoptate în legislația 
națională de punere în aplicare a 
dreptului comunitar și să impună în 
practica agricolă noi obligații sau 
restricții care au un impact important 
asupra costurilor normale de exploatare 
agricolă și afectează un număr 
semnificativ de fermieri.
(2) Sprijinul se plătește sub forma unui 
ajutor forfetar temporar și degresiv plătit 
în tranșe anuale în cursul primilor 5 ani 
de la data la care standardul devine 
obligatoriu în temeiul dreptului 
comunitar.  Sprijinul se limitează la 
cuantumul maxim stabilit în anexă.

Or. pt

Amendamentul 809
Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investiții în active fizice Investiții în active fizice pentru o 
producție durabilă, care îmbunătățește 
sănătatea și care respectă clima și 
bunăstarea animalelor

Or. en

Amendamentul 810
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru investiții tangibile și/sau 
intangibile care:

(1) Sprijinul care converge investiții 
tangibile și/sau intangibile vizează 
următoarele măsuri:

Or. en

Amendamentul 811
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) vizează infrastructura ecologică 
necesară pentru dezvoltarea și adaptarea 
agriculturii, inclusiv accesul la 
suprafețele agricole și forestiere, 
consolidarea și ameliorarea terenurilor, 
furnizarea energiei și gestionarea apelor, 
în conformitate cu prioritățile 4 și 5 
stabilite la articolul 5; sau
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Or. en

Amendamentul 812
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează semnificativ activitatea 
agricolă în ceea ce privește 
sustenabilitatea, beneficiile pentru 
sănătate, producția care protejează clima 
și animalele;

Or. en

Amendamentul 813
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță economică și de mediu a 
sistemelor de producție ale exploatației, 
astfel cum se menționează la articolul 29, 
inclusiv utilizarea eficientă a resurselor și 
bilanțul emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 814
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației și aduc o 
contribuție semnificativă la minimizarea 
emisiilor dăunătoare pentru mediu și/sau 
la îmbunătățirea standardelor de sănătate 
a animalelor și/sau la crearea de locuri de 
muncă;

Or. de

Amendamentul 815
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației și/sau 
contribuie la prioritățile Uniunii pentru 
dezvoltarea rurală astfel cum sunt 
enumerate la articolul 5, în special la 
alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) 
litera (c);

Or. en

Amendamentul 816
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației și/sau 
contribuie la prioritățile Uniunii pentru 
dezvoltarea rurală astfel cum sunt 
enumerate la articolul 5;
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Or. en

Justificare

Enlarge the scope of the provision. Innovation is underpinned by investments made in new or 
not fully developed technologies which have to be certified and approved, e.g. new 
technologies on mitigating climate changes. Such investments can be very risky. However, in 
order to ensure that investments are made to tackle the new societal challenges, support rates 
should be increased if the investments are carried out in relation to activities of maturing the 
market, e.g. testing, certification and documentation of products and technologies. To this 
effect, there is also a need for a one-window approach for Commission approval of support 
pursuant to the provisions for rural development support and state aid rules when it comes to 
supporting innovation, development and investments made with regard to the production of 
products not covered by Annex I to the Treaty.

Amendamentul 817
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației, inclusiv în 
termeni economici, de mediu și/sau 
sociali;

Or. de

Amendamentul 818
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță econimic, de mediu și/sau 
socială al exploatației;

Or. fr
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Amendamentul 819
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță de mediu și economică al 
exploatației;

Or. en

Amendamentul 820
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației și al 
cooperativelor și organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din Regulamentul (EU) 
nr. (OCP/2012);

Or. pt

Amendamentul 821
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației și al 
cooperativelor/OP recunoscute în temeiul 
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articolului 106 din Regulamentul privind 
OCP unice;

Or. en

Amendamentul 822
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației sau al 
organizațiilor de producători recunoscute 
în temeiul articolului 106 din 
Regulamentul (EU) nr. … [Regulamentul 
OCP unică];

Or. fr

Amendamentul 823
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) investiții care ameliorează nivelul 
global de performanță al exploatației;

Or. en

Amendamentul 824
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) îmbunătățesc biosecuritatea unei 
exploatații, inclusiv îmbunătățiri în ceea 
ce privește bunăstarea animalelor;

Or. en

Amendamentul 825
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) respectă standardele comunitare 
aplicabile investiției în cauză.

Or. es

Amendamentul 826
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) vizează prelucrarea, comercializarea 
și/sau dezvoltarea produselor agricole care 
fac obiectul anexei I la tratat sau ale 
bumbacului. Rezultatul procesului de 
producție poate fi un produs care nu face 
obiectul anexei respective;

(b) vizează prelucrarea, comercializarea 
și/sau dezvoltarea produselor agricole care 
fac obiectul anexei I la tratat sau ale 
bumbacului. Rezultatul procesului de 
producție ar trebui să fie un produs care nu 
face obiectul anexei respective, sau un 
biocombustibil sau bioenergie;

Or. pl

Justificare

Criticăm propunerea ca ajutoarele să vizeze investiții legate de prelucrarea produselor 
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alimentare în produse care nu sunt recunoscute ca atare (adică nu fac obiectul anexei I la 
tratat). Acest lucru lasă posibilitatea deturnării ajutoarelor către operatori care nu au o 
legătură însemnată cu sectorul producției agricole și care produc produse foarte prelucrate 
cu valoare adăugată substanțială. Această posibilitate ar trebui să se aplice numai sectorului 
biocombustibililor și al bioenergiei.

Amendamentul 827
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) vizează prelucrarea, comercializarea 
și/sau dezvoltarea produselor agricole care 
fac obiectul anexei I la tratat sau ale 
bumbacului. Rezultatul procesului de 
producție poate fi un produs care nu face 
obiectul anexei respective;

(b) vizează prelucrarea, comercializarea 
și/sau dezvoltarea produselor agricole care 
fac obiectul anexei I la tratat sau ale 
bumbacului. Rezultatul procesului de 
producție poate fi un produs care nu face 
obiectul anexei respective; aceasta privește 
investiții și întreprinderi mici implicate în 
prelucrarea, comercializarea și 
dezvoltarea de produse agricole și 
alimentare;

Or. fr

Amendamentul 828
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) vizează prelucrarea, comercializarea 
și/sau dezvoltarea produselor agricole care 
fac obiectul anexei I la tratat sau ale 
bumbacului. Rezultatul procesului de 
producție poate fi un produs care nu face 
obiectul anexei respective;

(b) vizează prelucrarea, conservarea,
comercializarea și/sau dezvoltarea 
produselor agricole care fac obiectul anexei 
I la tratat sau ale bumbacului. Rezultatul 
procesului de producție poate fi un produs 
care nu face obiectul anexei respective;

Or. it
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Amendamentul 829
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) vizează prelucrarea, comercializarea
și/sau dezvoltarea produselor agricole care 
fac obiectul anexei I la tratat sau ale 
bumbacului. Rezultatul procesului de 
producție poate fi un produs care nu face 
obiectul anexei respective;

(b) vizează prelucrarea, comercializarea, 
stocarea și/sau dezvoltarea produselor 
agricole care fac obiectul anexei I la tratat 
sau ale bumbacului.  Rezultatul procesului 
de producție poate fi un produs care nu 
face obiectul anexei respective;

Or. ro

Amendamentul 830
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) vizează prelucrarea, comercializarea 
și/sau dezvoltarea produselor agricole care 
fac obiectul anexei I la tratat sau ale 
bumbacului. Rezultatul procesului de 
producție poate fi un produs care nu face 
obiectul anexei respective;

(b) vizează prelucrarea, comercializarea 
și/sau dezvoltarea produselor agricole care 
fac obiectul anexei I la tratat sau ale 
bumbacului de către întreprinderile 
agricole și/sau neagricole;. Rezultatul 
procesului de producție poate fi un produs 
care nu face obiectul anexei respective;

Or. fr

Amendamentul 831
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) vizează prelucrarea, comercializarea 
și/sau dezvoltarea produselor agricole care 
fac obiectul anexei I la tratat sau ale 
bumbacului. Rezultatul procesului de 
producție poate fi un produs care nu face 
obiectul anexei respective;

(b) prelucrarea, comercializarea și/sau 
dezvoltarea produselor agricole care fac 
obiectul anexei I la tratat sau ale 
bumbacului. Rezultatul procesului de 
producție poate fi un produs care nu face 
obiectul anexei respective;

Or. en

Amendamentul 832
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se referă la prestarea de servicii 
privind exploatațiile agricole și forestiere 
care contribuie la îmbunătățirea 
veniturilor și a ocupării forței de muncă.

Or. fr

Amendamentul 833
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; sau

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, economiile de energie, 
gestionarea apei și aprovizionarea în ceea 
ce privește biodiversitatea și alte servicii 
ecosistemice;
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Or. en

Amendamentul 834
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; sau

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, economiile de energie și 
gestionarea apelor; sau

Or. en

Amendamentul 835
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 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și
gestionarea apelor; sau

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei, 
gestionarea apelor și hidrodepozitarea 
pentru susținerea agriculturii și în special 
a sistemelor de cultură; sau

Or. it



AM\909362RO.doc 67/170 PE492.949v01-00

RO

Amendamentul 836
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și
gestionarea apelor; sau

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei, 
gestionarea apelor și hidrodepozitarea 
pentru susținerea agriculturii și în special 
a sistemelor de cultură; sau

Or. it

Amendamentul 837
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; sau

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și
gestionarea apelor, acordându-se 
prioritate sistemelor de gestionare 
comună pentru utilizarea terenurilor, 
aprovizionării cu apă și irigațiilor; sau

Or. it

Amendamentul 838
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; sau

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea și furnizarea apei, în special 
sistemele colective de gestionare a 
terenurilor și a apei; sau

Or. pt

Amendamentul 839
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; sau

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei prin 
intermediul programelor de subvenții 
nerambursabile și gestionarea apei și 
irigațiile; sau

Or. en

Amendamentul 840
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
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forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; sau

forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea și furnizarea apei și 
instalațiilor generatoare de energie 
regenerabilă asociate cu irigațiile; sau

Or. es

Justificare

Ar trebui să fie eligibile pentru sprijin și investițiile menite să asigure economii de energie.

Amendamentul 841
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; sau

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii și 
silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele 
agricole și forestiere, consolidarea și 
ameliorarea terenurilor, furnizarea energiei 
și gestionarea și furnizarea apei, inclusiv 
sistemele colective de gestionare a 
terenurilor și a apei; sau

Or. en

Amendamentul 842
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii și
silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele 
agricole și forestiere, consolidarea și 
ameliorarea terenurilor, furnizarea energiei 
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gestionarea apelor; sau și gestionarea apelor; sau

Or. en

Amendamentul 843
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; sau

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii și 
silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele 
agricole și forestiere, consolidarea și 
ameliorarea terenurilor, furnizarea energiei 
și gestionarea apelor; sau

Or. fr

Amendamentul 844
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; or

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea, canalizarea și furnizarea 
apei; sau

Or. lv

Amendamentul 845
Mariya Gabriel
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; sau

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii sau 
silviculturii, inclusiv accesul la suprafețele 
agricole și forestiere, consolidarea și 
ameliorarea terenurilor, furnizarea energiei 
și gestionarea apelor; sau

Or. bg

Amendamentul 846
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; sau

(c) infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; sau

Or. en

Amendamentul 847
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de 
biodiversitate, de starea de conservare a

(d) sunt investiții neproductive legate de
consolidarea utilității publice a unei zone 
Natura 2000 sau a altei zone de mare 
valoare naturală care urmează să fie 
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speciilor și habitatelor, precum și investiții 
care sporesc valoarea de utilitate publică 
a unei zone Natura 2000 sau a altor zone 
de mare valoare naturală care urmează să 
fie definite în program.

definite în program.

Or. it

Amendamentul 848
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 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de 
biodiversitate, de starea de conservare a 
speciilor și habitatelor, precum și investiții 
care sporesc valoarea de utilitate publică a 
unei zone Natura 2000 sau a altor zone de 
mare valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.

(d) constituie investiții neproductive legate 
de starea de conservare a speciilor și 
habitatelor, precum și investiții care 
sporesc valoarea de utilitate publică a unei 
zone Natura 2000 sau a altor zone de mare 
valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.

Or. it

Amendamentul 849
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de biodiversitate, 
de starea de conservare a speciilor și 
habitatelor, precum și investiții care 
sporesc valoarea de utilitate publică a unei 

(d) constituie investiții productive și
neproductive legate de îndeplinirea 
angajamentelor de agromediu și 
silvomediu, de biodiversitate, de starea de 
conservare a speciilor și habitatelor, 
precum și investiții care sporesc valoarea 
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zone Natura 2000 sau a altor zone de mare 
valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.

de utilitate publică a unei zone Natura 2000 
sau a altor zone de mare valoare naturală 
care urmează să fie definite în program.

Or. de

Amendamentul 850
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de biodiversitate, 
de starea de conservare a speciilor și 
habitatelor, precum și investiții care 
sporesc valoarea de utilitate publică a unei 
zone Natura 2000 sau a altor zone de mare 
valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de biodiversitate, 
de starea de conservare a speciilor și 
habitatelor, de agricultura 
ecologică/biologică, precum și investiții 
care sporesc valoarea de utilitate publică a 
unei zone Natura 2000 sau a altor zone de 
mare valoare naturală care urmează să fie 
definite în program; acestea includ 
investiții pentru sistemele de calitate 
specifice în conformitate cu articolul 17.

Or. en

Amendamentul 851
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de biodiversitate, 
de starea de conservare a speciilor și 
habitatelor, precum și investiții care 
sporesc valoarea de utilitate publică a unei 
zone Natura 2000 sau a altor zone de mare 

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de protecția 
resurselor de apă, de biodiversitate, de 
starea de conservare a speciilor și 
habitatelor, precum și investiții care 
sporesc valoarea de utilitate publică a unei 
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valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.

zone Natura 2000 sau a altor zone de mare 
valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.

Or. fr

Amendamentul 852
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de biodiversitate, 
de starea de conservare a speciilor și 
habitatelor, precum și investiții care 
sporesc valoarea de utilitate publică a unei 
zone Natura 2000 sau a altor zone de mare
valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de protecția 
resurselor de apă, de biodiversitate, de 
starea de conservare a speciilor și 
habitatelor, precum și investiții care 
sporesc valoarea de utilitate publică a unei 
zone Natura 2000 sau a altor zone de mare 
valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.

Or. fr

Amendamentul 853
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de biodiversitate, 
de starea de conservare a speciilor și 
habitatelor, precum și investiții care 
sporesc valoarea de utilitate publică a unei 
zone Natura 2000 sau a altor zone de mare 
valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de biodiversitate, 
de starea de conservare a speciilor și 
habitatelor, precum și investiții care 
sporesc valoarea de utilitate publică a unei 
zone Natura 2000 sau a altor zone de mare 
valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.
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Atunci când investițiile sunt realizate în 
scopul respectării standardelor 
comunitare, ajutorul poate fi acordat 
numai pentru investițiile realizate pentru 
a respecta standarde comunitare recent 
introduse. În acest caz, pentru respectarea 
acestui standard se poate acorda o 
perioadă de grație de maximum 36 de luni 
de la data la care standardul devine
obligatoriu pentru exploatația agricolă.

Or. es

Amendamentul 854
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de biodiversitate, 
de starea de conservare a speciilor și 
habitatelor, precum și investiții care 
sporesc valoarea de utilitate publică a unei 
zone Natura 2000 sau a altor zone de mare 
valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.

(d) investiții neproductive legate de 
îndeplinirea angajamentelor de agromediu 
și silvomediu, de biodiversitate, de starea 
de conservare a speciilor și habitatelor, 
precum și investiții care sporesc valoarea 
de utilitate publică a unei zone Natura 2000 
sau a altor zone de mare valoare naturală 
care urmează să fie definite în program.

Or. en

Amendamentul 855
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) se referă la investițiile efectuate de 
către fermeri pentru a se conforma 
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legislației comunitare noi în domeniul 
protecției mediului, al sănătății publice, al 
sănătății animalelor și plantelor și al 
bunăstării animalelor.

Or. en

Amendamentul 856
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) contribuie la stimularea creșterii 
ecologice, la menținerea locurilor de 
muncă de-a lungul lanțului de producție 
și la dezvoltarea de noi ramuri de 
producție pentru exploatațiile agricole, de 
exemplu în domeniul turistic sau social.

Or. de

Justificare

Sprijinul pentru investiții reprezintă o cerință importantă pentru diversificare și ar trebui să 
fie disponibil pentru acțiunile concrete pentru crearea de noi filiale, cum ar fi „agricultura 
socială”, urmând exemplul dat de „Îngrijirea ecologică”și „Agroturism”.

Amendamentul 857
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) vizează utilizarea măsurilor de 
control biologic ca mijloc de reducere sau 
de atenuare a invaziei de dăunători și a 
efectelor dăunătorilor, cum ar fi utilizarea 
dușmanilor naturali ai dăunătorilor și a 
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agenților naturali de întărire a plantelor, 
în cazul în care aceste măsuri generează 
costuri anuale mai mari decât echivalenții 
lor chimici.

Or. en

Amendamentul 858
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) vizează utilizarea măsurilor de 
control biologic ca mijloc de reducere sau 
de atenuare a invaziei de dăunători și a 
efectelor dăunătorilor, cum ar fi utilizarea 
dușmanilor naturali ai dăunătorilor și a 
agenților naturali de întărire a plantelor, 
în cazul în care aceste măsuri generează 
costuri anuale mai mari decât echivalenții 
lor chimici.

Or. en

Justificare

Măsurile de investiții fizice pot fi foarte dăunătoare în cazul în care acestea nu sunt 
compensate de garanții în ceea ce privește protecția mediului. În prezent, controlul biologic 
nu este suficient de competitiv în comparație cu pesticidele obișnuite. Cu toate acestea, 
aceasta este o metodă inovatoare reală de reducere a utilizării pesticidelor pe viitor, 
controlând în același timp în mod eficient dăunătorii.

Amendamentul 859
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) se referă la conversia la sisteme de 



PE492.949v01-00 78/170 AM\909362RO.doc

RO

producție care implică standarde de 
bunăstare a animalelor mult mai ridicate 
decât cerințele minime legale.

Or. en

Amendamentul 860
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) se referă la investiții care permit și 
îmbunătățesc furnizarea, pretratarea și 
utilizarea surselor regenerabile de 
energie, a subproduselor, a deșeurilor, a 
reziduurilor și a altor materii prime 
nealimentare, în scopul bioeconomiei;

Or. en

Justificare

Agriculture and forestry play a key role in achieving the priorities of a more resource efficient 
EU and in relating to lessening dependence on fossil fuels for the use in the energy sector but 
also in the production of materials. This must be done while ensuring a high degree of 
sustainability and food security. It should therefore be possible to support investments in 
physical assets related to the collection, pre-treatment and transport of residues, wastes and 
by-products, such as straw, manure and forest-residues for use in the production of not only 
renewable energy, but also the production of advanced biobased products. The proposed 
amendment ensures consistency with Article 5, paragraph 5, c.

Amendamentul 861
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) se referă la investiții care permit 
furnizarea și utilizarea surselor 
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regenerabile de energie, a subproduselor, 
a deșeurilor, a reziduurilor și a altor 
materii prime nealimentare, în scopul 
bioeconomiei;

Or. en

Amendamentul 862
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (a) se acordă exploatațiilor agricole. 
În cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

eliminat

Or. en

Amendamentul 863
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (a) se acordă exploatațiilor agricole. 
În cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 

eliminat
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depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

Or. de

Amendamentul 864
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (a) se acordă exploatațiilor agricole. 
În cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

eliminat

Or. en

Amendamentul 865
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) eliminat
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litera (a) se acordă exploatațiilor agricole. 
În cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

Or. en

Amendamentul 866
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (a) se acordă exploatațiilor agricole. 
În cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

eliminat

Or. en

Amendamentul 867
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole.

Or. it

Amendamentul 868
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole.

Or. de

Justificare

Propunerea de introducere a pragurilor pentru sprijinul pentru investiții agricole este 
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discriminatorie și, prin urmare, este inacceptabilă.

Amendamentul 869
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”. 

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole.

Or. fr

Amendamentul 870
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole.
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„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

Or. en

Amendamentul 871
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole.

Or. en

Amendamentul 872
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole.
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urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

Or. fr

Amendamentul 873
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole.

Or. it

Amendamentul 874
Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole
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cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

individuale sau combinate.

Or. it

Amendamentul 875
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă furnizorilor de servicii 
agricole și exploatațiilor agricole
individuale sau combinate.

Or. it

Amendamentul 876
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole, 
organizațiilor de producători recunoscute 
în temeiul articolului 106 din 
Regulamentul (UE) nr. … [Regulamentul 
OCP unică] și furnizorilor de servicii 
agricole; 

Or. fr

Amendamentul 877
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt eligibile 
numai exploatațiile care nu depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
definite de statele membre în program pe 
baza analizei SWOT efectuate în legătură 
cu prioritatea Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală „creșterea competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură și creșterea 
viabilității exploatațiilor”.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole și 
cooperativelor și organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din Regulamentul (UE) 
nr. (OCP/2012); În cazul investițiilor 
destinate să sprijine restructurarea 
exploatațiilor, sunt eligibile numai 
exploatațiile care nu depășesc anumite 
dimensiuni, care urmează să fie definite de 
statele membre în program pe baza analizei 
SWOT efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.
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Or. pt

Amendamentul 878
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt eligibile 
numai exploatațiile care nu depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
definite de statele membre în program pe 
baza analizei SWOT efectuate în legătură 
cu prioritatea Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală „creșterea 
competitivității tuturor tipurilor de
agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exclusiv exploatațiilor 
agricole, inclusiv exploatațiilor combinate.
Sprijinul prevăzut la alineatul (1) literele 
(b), (c) și (d) se acordă de regulă 
exploatațiilor agricole, inclusiv 
exploatațiilor combinate. În ceea ce 
privește alți beneficiari decât fermierii, 
autoritățile statelor membre trebuie să 
condiționeze acordarea sprijinului de 
verificările cantitative și de alte tipuri ale 
beneficiilor la nivelul exploatațiilor
generate de investiția care necesită sprijin.

Or. it

Amendamentul 879
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt eligibile 
numai exploatațiile care nu depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
definite de statele membre în program pe 
baza analizei SWOT efectuate în legătură 
cu prioritatea Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală „creșterea 

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exclusiv exploatațiilor 
agricole, inclusiv exploatațiilor combinate.
Sprijinul prevăzut la alineatul (1) literele 
(b), (c) și (d) se acordă de regulă 
exploatațiilor agricole, inclusiv 
exploatațiilor combinate. În ceea ce 
privește alți beneficiari decât fermierii, 
autoritățile statelor membre trebuie să 
condiționeze acordarea sprijinului de 
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competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

verificările cantitative și de alte tipuri ale 
beneficiilor la nivelul exploatațiilor
generate de investiția care necesită sprijin.

Or. it

Amendamentul 880
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole.
Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(b) se poate acorda exploatațiilor agricole 
sau entităților publice din mediul rural.

Or. ro

Amendamentul 881
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt eligibile 
numai exploatațiile care nu depășesc 

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole, cu 
excepția sistemelor agricole 
nesustenabile. În cazul investițiilor 
destinate să sprijine restructurarea 
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anumite dimensiuni, care urmează să fie 
definite de statele membre în program pe 
baza analizei SWOT efectuate în legătură 
cu prioritatea Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală „creșterea competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură și creșterea 
viabilității exploatațiilor”.

exploatațiilor, sunt eligibile numai 
exploatațiile care nu depășesc anumite 
dimensiuni, care urmează să fie definite de 
statele membre în program pe baza analizei 
SWOT efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

Or. en

Amendamentul 882
George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt eligibile 
numai exploatațiile care nu depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
definite de statele membre în program pe 
baza analizei SWOT efectuate în legătură 
cu prioritatea Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală „creșterea competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură și creșterea 
viabilității exploatațiilor”.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole.
Fermierii care participă la măsurile 
menite să asigure eficiența carbonului, a 
nutrienților și/sau energetică descrise în
capitolul 2 din titlul III din Regulamentul 
(UE) nr.[DP/2012]  au acces prioritar la 
sprijinul disponibil în temeiul alineatului 
(1) litera (a) pentru a completa acțiunile 
pe care le desfășoară prin plata practicilor 
agricole benefice pentru climă și mediu.   
În cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt eligibile 
numai exploatațiile care nu depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
definite de statele membre în program pe 
baza analizei SWOT efectuate în legătură 
cu prioritatea Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală „creșterea competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură și creșterea 
viabilității exploatațiilor”.

Or. en
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Justificare

Includerea măsurilor de ecologizare legate de reducerea emisiilor de carbon, de nutrienți și 
de eficiența energetică în plățile directe ar trebui să fie corelată cu accesul prioritar la 
consiliere și cu accesul prioritar la sprijin pentru investiții pentru fermierii care pun în 
aplicare aceste măsuri, pentru a crea cercul virtuos care necesar pentru a realiza o 
agricultură mai eficientă din punctul de vedere al resurselor.

Amendamentul 883
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt eligibile 
numai exploatațiile care nu depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
definite de statele membre în program pe 
baza analizei SWOT efectuate în legătură 
cu prioritatea Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală „creșterea competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură și creșterea 
viabilității exploatațiilor”.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă exploatațiilor agricole. În 
cazul investițiilor destinate să sprijine 
restructurarea exploatațiilor, sunt eligibile 
numai exploatațiile care nu depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
definite de statele membre în program pe 
baza analizei SWOT efectuate în legătură 
cu prioritatea Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală „creșterea competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură și creșterea 
viabilității exploatațiilor”.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(b) poate fi plătit doar IMM-urilor și 
organizațiilor de producători și 
cooperativelor agricole, indiferent de 
dimensiunea lor. În mod similar, criteriile 
de selecție definite la articolul 49 
promovează proiecte elaborate de 
organizațiile de producători și de 
cooperative. 

Or. es

Justificare

The proposal for a Regulation should be amended to factor in the type of enterprise eligible 
for the measure. Hence, support should be restricted to SMEs and producer organisations 
and cooperatives, regardless of their size, since in the case of such undertakings the benefits 
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and added value generated by investment is certain to reach the producers/members in the 
area concerned. Both in the text of the Regulation and in its implementation, priority needs to 
be given to undertakings such as producer associations, cooperatives and organisations, and 
to any other body that integrates farmers with the agri-food chain.

Amendamentul 884
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se acordă sprijin fermierilor, 
proprietarilor de păduri, grupurilor de 
fermieri și/sau de proprietari de păduri 
sau cooperativelor sau organizațiilor de 
producători active în lanțul 
agroalimentar.

Or. en

Justificare

Promovarea ar trebui să fie limitată la piețele locale și la lanțurile de alimentare scurte. De
exemplu, promovarea produselor ecologice este doar un exemplu al modului în care 
promovarea pe piețele mai mari este importantă pentru stabilirea unei cereri suficiente. 
FEADR nu ar trebui utilizat pentru sprijinirea organizațiilor interprofesionale.

Amendamentul 885
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
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constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), și 
al operațiunilor care beneficiază de sprijin 
în cadrul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90 %.

constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), și 
al operațiunilor care beneficiază de sprijin 
în cadrul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 50 %.

Or. de

Amendamentul 886
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), și 
al operațiunilor care beneficiază de sprijin 
în cadrul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90 %.

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri; al proiectelor de cooperare între 
micii fermieri pentru îmbunătățirea 
productivității sustenabile a 
întreprinderilor lor și pentru 
diversificarea surselor alternative de 
venit, inclusiv prelucrare; în cazul 
fermierilor și al grupurilor de fermieri 
care investesc în sisteme de producție 
agroecologică; al investițiilor colective și 
al proiectelor integrate care implică 
acordarea de sprijin în cadrul mai multor 
măsuri, al investițiilor în zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale 
semnificative, menționate la articolul 33 
alineatul (3), și al operațiunilor care 
beneficiază de sprijin în cadrul PEI privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii, 
în conformitate cu ratele sprijinului 
prevăzute în anexa I. Cu toate acestea, rata 
maximă a sprijinului combinat nu poate 
depăși 90 %.
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Or. en

Amendamentul 887
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), și 
al operațiunilor care beneficiază de sprijin 
în cadrul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90 %.

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al fermierilor care cultivă culturi 
ecologice și al fermierilor și gestionarilor 
de terenuri care investesc în mod activ în 
realizarea priorităților 4 și 5, al
investițiilor colective și al proiectelor 
integrate care implică acordarea de sprijin 
în cadrul mai multor măsuri, al investițiilor 
în zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale semnificative, menționate la 
articolul 33 alineatul (3), și al operațiunilor 
care beneficiază de sprijin în cadrul PEI 
privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii, în conformitate cu ratele 
sprijinului prevăzute în anexa I. Cu toate 
acestea, rata maximă a sprijinului combinat 
nu poate depăși 90 %.

Or. en

Amendamentul 888
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
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maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), și 
al operațiunilor care beneficiază de sprijin 
în cadrul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90 %.

maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al fermierilor care cultivă culturi 
ecologice și al măsurilor legate de 
îndeplinirea obiectivelor legate de Natura 
2000 și a obiectivelor Directivei-cadru 
privind apa, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), și 
al operațiunilor care beneficiază de sprijin 
în cadrul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90 %.

Or. en

Amendamentul 889
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), și 
al operațiunilor care beneficiază de sprijin 
în cadrul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90 %.

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), al 
zonelor care fac parte din rețeaua Natura 
2000 și al operațiunilor care beneficiază de 
sprijin în cadrul PEI privind productivitatea 
și durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90 %.
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Or. es

Justificare

Zonele din rețeaua Natura 2000 trebuie să beneficieze de un nivel de sprijin procentual 
ridicat, datorită diferitelor limitări inerente acestora. 

Amendamentul 890
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), și 
al operațiunilor care beneficiază de sprijin 
în cadrul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90 %.

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), al 
măsurilor de protejare și îmbunătățire a 
mediului și al operațiunilor care 
beneficiază de sprijin în cadrul PEI privind 
productivitatea și durabilitatea agriculturii, 
în conformitate cu ratele sprijinului 
prevăzute în anexa I. Cu toate acestea, rata 
maximă a sprijinului combinat nu poate 
depăși 90 %.

Or. de

Amendamentul 891
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei (3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
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măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), și 
al operațiunilor care beneficiază de sprijin 
în cadrul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90 %.

măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri și al noilor fermieri, al 
investițiilor colective și al proiectelor 
integrate care implică acordarea de sprijin 
în cadrul mai multor măsuri, al investițiilor 
în zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale semnificative, menționate la 
articolul 33 alineatul (3), și al operațiunilor 
care beneficiază de sprijin în cadrul PEI 
privind producția și viabilitatea 
economică în cadrul sustenabilității
agriculturii, în conformitate cu ratele 
sprijinului prevăzute în anexa I. Cu toate 
acestea, rata maximă a sprijinului combinat 
nu poate depăși 90 %.

Or. fr

Amendamentul 892
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), și 
al operațiunilor care beneficiază de sprijin 
în cadrul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al femeilor din agricultură, al
investițiilor colective și al proiectelor 
integrate care implică acordarea de sprijin 
în cadrul mai multor măsuri, al investițiilor 
în zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale semnificative, menționate la 
articolul 33 alineatul (3), și al operațiunilor 
care beneficiază de sprijin în cadrul PEI 
privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii, în conformitate cu ratele 
sprijinului prevăzute în anexa I. Cu toate 
acestea, rata maximă a sprijinului combinat 
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combinat nu poate depăși 90 %. nu poate depăși 90 %.

Or. it

Amendamentul 893
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), și 
al operațiunilor care beneficiază de sprijin 
în cadrul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90 %.

(3) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este limitat la ratele maxime ale 
sprijinului prevăzute în anexa I. Aceste rate 
maxime pot fi majorate în cazul tinerilor 
fermieri, al investițiilor colective și al 
proiectelor integrate care implică acordarea 
de sprijin în cadrul mai multor măsuri, al 
investițiilor în zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, 
menționate la articolul 33 alineatul (3), și 
al operațiunilor care beneficiază de sprijin 
în cadrul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, în conformitate 
cu ratele sprijinului prevăzute în anexa I.
Cu toate acestea, rata maximă a sprijinului 
combinat nu poate depăși 90 %. În cazul în 
care în PDR corespunzător nu sunt 
disponibile fonduri suficiente, se acordă 
sprijin numai întreprinderilor 
recunoscute ca organizații ale 
producătorilor, asociații de organizații ale 
producătorilor sau grupuri de 
producători. 

Or. es

Justificare

Se încearcă să se asigure că sprijinul acordat în cadrul PDR ajunge la producători și că 
fondurile alocate pentru aceste programe au un efect benefic mai degrabă asupra zonelor 
rurale decât asupra conturilor multinaționalelor agricole. 
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Amendamentul 894
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 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatul (3) nu se aplică investițiilor 
neproductive menționate la alineatul (1) 
litera (d).

(4) Alineatul (3) nu se aplică investițiilor
menționate la alineatul (1) litera (c) și 
investițiilor neproductive menționate la 
alineatul (1) litera (d).

Or. it

Amendamentul 895
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatul (3) nu se aplică investițiilor 
neproductive menționate la alineatul (1) 
litera (d).

(4) Alineatul (3) nu se aplică investițiilor
referitoare la infrastructură menționate la 
alineatul (1) litera (c) și investițiilor
neproductive menționate la alineatul (1) 
litera (d).

Or. en

Amendamentul 896
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatul (3) nu se aplică investițiilor 
neproductive menționate la alineatul (1)
litera (d).

(4) Alineatul (3) nu se aplică investițiilor 
neproductive menționate la alineatul (1)
literele (c) și (d).
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Or. fr

Amendamentul 897
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatul (3) nu se aplică investițiilor
neproductive menționate la alineatul (1) 
litera (d).

(4) Alineatul (3) nu se aplică investițiilor
menționate la alineatul (1) litera (d).

Or. de

Amendamentul 898
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sprijinul acordat în temeiul 
alineatului (1) litera (b) la rata maximă se 
limitează la microîntreprinderile și la 
întreprinderile mici și mijlocii definite în 
sensul Recomandării 2003/361/CE a 
Comisiei. În cazul întreprinderilor care 
nu intră sub incidența articolului 2 
alineatul (1) din recomandarea respectivă 
și care au mai puțin de 750 de angajați 
sau o cifră de afaceri mai mică de 
200 de milioane EUR, intensitatea 
maximă a ajutorului se reduce la 
jumătate.

Or. en

Justificare

Evaluăm în mod negativ propunerea care permite acordarea de sprijin întreprinderilor de 
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prelucrare indiferent de dimensiunea lor (până acum, entitățile cele mai mari au fost 
excluse). Întreprinderile de dimensiuni mari, cu o poziție puternică pe piață, datorită 
economiilor de scară, pot investi în dezvoltarea lor fără sprijinul public. Autorizarea statelor 
membre de a decide în această privință poate duce la o denaturare a normelor pieței unice în 
materie de concurență.

Amendamentul 899
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul exploatațiilor forestiere care 
depășesc o anumită dimensiune, care 
urmează să fie stabilită de statele membre 
în cadrul programului, acordarea 
sprijinului pentru investițiile în 
suprafețele forestiere este condiționată de 
prezentarea unui plan de gestionare a 
pădurilor sau a unui instrument 
echivalent, inclusiv a unor măsuri privind 
biodiversitatea. Aceste măsuri privind 
biodiversitatea ar trebui să respecte 
gestionarea durabilă a pădurilor, astfel 
cum a fost definită de Conferința 
ministerială din 1993 privind protecția 
pădurilor în Europa (denumită în 
continuare „gestionarea durabilă a 
pădurilor”).

Or. en

Amendamentul 900
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul exploatațiilor forestiere care 
depășesc o anumită dimensiune, care 
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urmează să fie stabilită de statele membre 
în cadrul programului, acordarea 
sprijinului pentru investițiile în 
suprafețele forestiere este condiționată de 
prezentarea unui plan de gestionare a 
pădurilor sau a unui instrument 
echivalent, inclusiv a unor măsuri privind 
biodiversitatea, pentru a determina o 
îmbunătățire cuantificabilă a stării de 
conservare a speciilor și habitatelor care 
depind sau sunt afectate de silvicultură, în 
conformitate cu strategia UE privind 
biodiversitatea.

Or. en

Amendamentul 901
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Sprijinul pentru măsurile în favoarea 
silviculturii ar trebui să se bazeze pe un 
standard privind bunele practici în 
domeniul silviculturii.

Or. en

Amendamentul 902
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Orice sprijin pentru utilizarea și 
producția de bioenergie ar trebui să se 
bazeze pe criterii de sustenabilitate.

Or. en
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Amendamentul 903
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se poate acorda sprijin pentru 
investițiile realizate de fermieri în vederea 
respectării standardelor Uniunii introduse 
recent în domeniul protecției mediului, al 
sănătății publice, sănătății animalelor și
plantelor, bunăstării animalelor și 
siguranței profesionale. Standardele în 
cauză trebuie să fi fost adoptate recent în 
legislația națională de punere în aplicare 
a dreptului Uniunii și trebuie să impună 
în practica agricolă noi obligații sau 
restricții cu un impact important asupra 
costurilor normale de exploatare agricolă 
și care afectează un număr semnificativ 
de fermieri.

Or. en

Amendamentul 904
Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se poate acorda sprijin pentru 
investițiile realizate de fermieri în vederea 
respectării standardelor Uniunii în 
domeniul protecției mediului, al sănătății 
publice, sănătății animalelor și plantelor, 
bunăstării animalelor și siguranței 
profesionale. Aceste standarde trebuie să 
impună noi obligații și cerințe în ceea ce 
privește practicile de cultivare sau de 
reproducere a animalelor care au un 
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impact semnificativ asupra costurilor de 
exploatare tipice a fermei.

Or. it

Amendamentul 905
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a 
Promovarea creșterii ecologice la ferme

(1) Sprijinul în temeiul acestei măsuri se 
acordă pentru a sprijini investițiile sau 
pentru a acoperi costurile suplimentare pe 
care trebuie să le suporte fermierii sau 
grupurile de fermieri care desfășoară 
operațiuni pentru:
(a) creșterea eficienței resurselor (inclusiv 
utilizarea eficientă a nutrienților și a 
produselor fitosanitare, gestionarea 
eficientă a apei și tratarea apei);
(b) reducerea emisiilor de CO2;
(c)  îmbunătățirea sechestrării carbonului 
în sol.
(2) Statele membre ar trebui să depună 
toate eforturile pentru a pune la dispoziția 
fermierilor care sunt de acord să 
desfășoare aceste activități cunoștințele de 
specialitate și informațiile necesare 
pentru executarea lor, inclusiv un 
angajament în ceea ce privește furnizarea 
de avize ale experților.
(3) Sprijinul este limitat la cuantumurile 
maxime prevăzute în anexa I.

Or. pt
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Amendamentul 906
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Promovarea creșterii ecologice la ferme
(1) Sprijinul în temeiul acestei măsuri se 
acordă pentru a sprijini investițiile sau 
pentru a acoperi costurile suplimentare pe 
care trebuie să le suporte fermierii sau 
grupurile de fermieri care desfășoară 
operațiuni pentru:
(a) creșterea eficienței resurselor (inclusiv 
utilizarea eficientă a nutrienților și a 
produselor fitosanitare, gestionarea 
eficientă a apei și utilizarea eficientă a 
reziduurilor);
(b) reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră;
(c) îmbunătățirea sechestrării carbonului 
în solul agricol.
(2) Statele membre depun toate eforturile 
pentru a pune la dispoziția fermierilor 
care se angajează să desfășoare 
operațiuni în cadrul acestei măsuri 
cunoștințele tehnice și informațiile 
necesare pentru implementarea 
respectivelor operațiuni, inclusiv prin 
instituirea unor servicii consultative de 
specialitate privind angajamentele.
(3) Sprijinul este limitat la cuantumurile 
maxime prevăzute în anexa 1.

Or. en

Justificare

The fifth Union priority under Article 5 is entitled ‘Promoting resource efficiency and 
supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in agriculture, food 
and forestry sectors’. In other words promoting green growth – measures which support the 
integration of environmental protection in the production process in a way which maintains 
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production capacity and contributes to efficiency and productivity. The aim of the new 
European Innovation Partnership under Title IV is also to achieve agricultural productivity 
and sustainability. The inclusion of a specific measure on green growth is also important in 
order to alert farmers of the importance of integrating environmental considerations into 
their attempts to improve productivity. It complements the agri-environmental measure which 
is aimed at encouraging farmers to provide additional environmental services in their role as 
land managers and does not attempt to integrate environmental concerns into the production 
process. Agri-environmental measures may even reduce production capacity and/or 
productivity.

Amendamentul 907
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în măsuri preventive destinate 
să reducă efectele dezastrelor naturale și 
ale evenimentelor catastrofale probabile;

(a) investiții în măsuri preventive destinate 
să reducă riscurile și efectele dezastrelor 
naturale și ale evenimentelor catastrofale 
probabile;

Or. en

Amendamentul 908
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în măsuri preventive destinate 
să reducă efectele dezastrelor naturale și 
ale evenimentelor catastrofale probabile;

(a) investiții în măsuri preventive destinate 
să reducă efectele dezastrelor naturale, ale 
condițiilor de mediu adverse și ale 
evenimentelor catastrofale probabile;

Or. it
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Amendamentul 909
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții pentru refacerea terenurilor 
agricole și a potențialului de producție 
afectate de dezastre naturale și de 
evenimente catastrofale.

(b) investiții pentru refacerea terenurilor 
agricole și a potențialului de producție 
afectate de dezastre naturale, de condiții de 
mediu adverse și de evenimente 
catastrofale.

Or. it

Amendamentul 910
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijin pentru activitatea economică 
afectată de astfel de pagube până când 
aceasta poate fi reluată în condiții 
independente.

Or. fr

Amendamentul 911
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, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul se acordă fermierilor sau 
grupurilor de fermieri. Sprijinul poate fi 
acordat și entităților publice, acolo unde se 

(2) Sprijinul se acordă fermierilor sau 
grupurilor de fermieri și întreprinderilor 
implicate în prelucrarea și/sau 
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stabilește o legătură între investițiile 
realizate de entitățile respective și 
potențialul de producție agricolă.

comercializarea produselor enumerate în 
anexa 1 la tratat. Sprijinul poate fi acordat 
și entităților publice, acolo unde se 
stabilește o legătură între investițiile 
realizate de entitățile respective și 
potențialul de producție agricolă.

Or. it

Amendamentul 912
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(b) este condiționat de recunoașterea 
oficială de către autoritățile publice ale 
statelor membre a faptului că s-a produs o 
dezastru natural și că acest dezastru sau 
măsurile adoptate în conformitate cu 
Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării 
sau al prevenirii răspândirii unei boli a 
plantelor sau a unei infestări parazitare a 
cauzat distrugerea a cel puțin 30 % din 
potențialul agricol relevant.

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(b) este condiționat de recunoașterea 
oficială de către autoritățile publice ale 
statelor membre a faptului că s-a produs o 
dezastru natural.

Or. fr

Amendamentul 913
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei
măsuri constă în:

(1) Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor 
și a întreprinderilor vizează următoarele
măsuri:
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Or. en

Amendamentul 914
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ajutor la înființarea întreprinderii 
pentru:

(a) ajutor la înființarea întreprinderii, 
ajutor pentru transfer și ajutor pentru 
reluarea activității pentru:

Or. fr

Amendamentul 915
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ajutor la înființarea întreprinderii 
pentru:

(a) ajutor la înființarea întreprinderii și 
ajutor pentru transfer pentru:

Or. fr

Amendamentul 916
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ajutor la înființarea întreprinderii
pentru:

(a) ajutor la înființarea întreprinderilor și a 
cooperativelor/OP recunoscute în temeiul 
articolului 106 din Regulamentul privind 
OCP unice pentru:
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Or. en

Amendamentul 917
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) tinerii fermieri; (i) un fermier care deține competențele și 
calificările profesionale adecvate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia și 
îndeplinește criterii suplimentare care pot 
fi definite de către statele membre;

Or. en

Amendamentul 918
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) tinerii fermieri; (i) un fermier care deține competențele și 
calificările profesionale adecvate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia și 
îndeplinește criterii suplimentare care pot 
fi definite de către statele membre;

Or. en

Amendamentul 919
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) tinerii fermieri; (i) un fermier care deține competențele și 
calificările profesionale adecvate și care 
se stabilește pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă ca șef al acesteia și 
îndeplinește criterii suplimentare care pot 
fi definite de către statele membre;

Or. en

Amendamentul 920
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) tinerii fermieri; (i) tinerii fermieri și fermierii noi;

Or. en

Amendamentul 921
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) tinerii fermieri; (i) tinerii fermieri și fermierii noi;

Or. fr

Amendamentul 922
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) tinerii fermieri; (i) tinerii fermieri și femeile în 
agricultură;

Or. it

Amendamentul 923
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) tinerii fermieri; (i) tinerii fermieri și cei care au încheiat 
un stagiu de ucenicie;

Or. en

Amendamentul 924
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) fermierii noi; 

Or. fr

Amendamentul 925
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul i a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) tinerii fermieri care formează o 
cooperativă;

Or. pt

Amendamentul 926
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) activități neagricole în zone rurale; (ii) activități neagricole desfășurate de 
către exploatațiile agricole și forestiere, 
precum și de alte microîntreprinderi și 
întreprinderi mici în zone rurale;

Or. de

Justificare

Avantajul ecologic global al acestei măsuri ar trebui să fie creat prin dezvoltarea în 
continuare a exploatațiilor agricole care au ca rezultat sectoarele supraordonate și 
subordonate și ar trebui să fie orientat spre diversificarea operațională/schimbarea 
generațiilor.

Amendamentul 927
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) activități neagricole în zone rurale; (ii) parteneriate de dezvoltare locale cu
caracter comunitar și alte activități 
neagricole în zone rurale;

Or. en
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Amendamentul 928
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) activități neagricole în zone rurale; (ii) activități neagricole și furnizarea de 
servicii agricole în zone rurale;

Or. fr

Amendamentul 929
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) activități neagricole în zone rurale; (ii) activități neagricole și furnizarea de 
servicii agricole în zone rurale;

Or. it

Amendamentul 930
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) activități neagricole în zone rurale; (ii) activități neagricole și furnizarea de 
servicii agricole în zone rurale;

Or. it
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Amendamentul 931
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dezvoltarea fermelor mici; (iii) dezvoltarea exploatațiilor agricole și 
forestiere;

Or. de

Justificare

Adeastă măsură ar trebui să fie accesibilă pentru toate sectoarele din agricultură și 
silvicultură, independent de dimensiune.

Amendamentul 932
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dezvoltarea fermelor mici; (iii) dezvoltarea fermelor mici și 
cooperarea dintre acestea;

Or. en

Amendamentul 933
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în activități neagricole; (b) investiții în activități neagricole care 
aduc avantaje economice sectorului 
agricol;
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Or. en

Amendamentul 934
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în activități neagricole; (b) investiții în activități neagricole
generatoare de profit;

Or. pt

Amendamentul 935
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în activități neagricole; (b) investiții în parteneriate de dezvoltare 
locale cu caracter comunitar și alte
activități neagricole;

Or. en

Amendamentul 936
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în activități neagricole; (b) investiții în crearea și dezvoltarea de
activități neagricole, inclusiv prelucrarea 
și comercializarea produselor în cazul 
cărora materiile prime sau produsul finit 
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rezultat în urma procesului de producție 
este un produs neinclus în anexa I la 
tratat;

Or. en

Amendamentul 937
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în activități neagricole; (b) investiții în activități neagricole și 
furnizarea de servicii agricole;

Or. fr

Amendamentul 938
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în activități neagricole; (b) investiții în activități neagricole și 
furnizarea de servicii agricole;

Or. it

Amendamentul 939
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) plățile acordate fermierilor care decid 
să-și înceteze activitatea agricolă, în 
scopul cedării exploatațiilor lor agricole 
altor fermieri.

Or. ro

Amendamentul 940
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plățile anuale acordate fermierilor 
care participă la schema pentru micii 
fermieri stabilită în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 
(denumită în continuare „schema pentru 
micii fermieri”) și care își transferă 
definitiv exploatația altui fermier.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 941
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plățile anuale acordate fermierilor 
care participă la schema pentru micii 
fermieri stabilită în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 
(denumită în continuare „schema pentru 
micii fermieri”) și care își transferă 
definitiv exploatația altui fermier.

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 942
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plățile anuale acordate fermierilor 
care participă la schema pentru micii 
fermieri stabilită în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 
(denumită în continuare „schema pentru 
micii fermieri”) și care își transferă 
definitiv exploatația altui fermier.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 943
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plățile anuale acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”) și care își 
transferă definitiv exploatația altui fermier.

(c) plățile anuale acordate fermierilor care 
participă la schema voluntară pentru micii 
fermieri stabilită în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 (denumită 
în continuare „schema pentru micii 
fermieri”) și care își transferă definitiv 
exploatația altui fermier.

Or. es

Amendamentul 944
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plățile anuale acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”) și care își 
transferă definitiv exploatația altui fermier.

(c) plățile unice acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”) și care își 
transferă definitiv exploatația altui fermier.

Or. en

Amendamentul 945
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plățile anuale acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”) și care își 
transferă definitiv exploatația altui fermier.

(c) plățile unice acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”) și care își 
transferă definitiv exploatația altui fermier.

Or. en

Amendamentul 946
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plățile anuale acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”) și care își 

(c) plățile unice acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”) și care își 
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transferă definitiv exploatația altui fermier. transferă definitiv exploatația altui fermier.

Or. en

Amendamentul 947
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plățile anuale acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”) și care își 
transferă definitiv exploatația altui fermier.

(c) plățile unice acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”) și care își 
transferă definitiv exploatația altui fermier.

Or. pt

Amendamentul 948
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plățile anuale acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”) și care își 
transferă definitiv exploatația altui fermier.

(c) plățile anuale acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”), sau 
micilor din regiunile ultraperiferice, care 
își transferă definitiv exploatația altui 
fermier.

Or. fr

Amendamentul 949
Patrick Le Hyaric
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plățile anuale acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”) și care își 
transferă definitiv exploatația altui fermier.

(c) plățile anuale acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”), sau 
micilor din regiunile ultraperiferice, care 
își transferă definitiv exploatația altui 
fermier.

Or. fr

Amendamentul 950
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) plata unei prime de pensionare 
pentru fermierii care decid să își înceteze 
activitatea agricolă pentru a-și transfera 
ferma către un fermier tânăr. Această 
primă se poate ridica la 50% din ajutorul 
la înființare pentru tinerii fermieri, în 
conformitate cu dispozițiile alineatului (1) 
litera (a) punctul (i) și este corelată cu 
volumul de muncă de pe întreprinderea 
transferată, cu valoarea maximă pentru 
întreprinderile care utilizează cel puțin 
echivalentul unei unități de muncă 
agricolă pe an. 

Or. pt

Amendamentul 951
Mariya Gabriel



AM\909362RO.doc 123/170 PE492.949v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) plăți pentru pensionare anticipată 
pentru fermierii care decid să-și înceteze 
activitatea agricolă, în scopul de a ceda 
exploatația lor unui fermier tânăr;

Or. en

Amendamentul 952
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) drepturi de pensie pentru fermierii 
care își transferă permanent exploatația 
către un fermier tânăr.

Or. it

Amendamentul 953
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) ajutor pentru pensionare anticipată 
pentru fermierii care își transferă 
exploatația agricolă către alți fermieri, fie 
direct, fie prin intermediul unor 
organisme publice care au rolul de a 
promova înnoirea generațiilor prin 
gestionarea transferurilor funciare.

Or. es
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Justificare

Se încearcă stimularea unor moduri realiste și eficiente de promovare a înnoirii generațiilor 
prin transferul dintre fermieri, precum și încorporarea în programele de sprijin a abordărilor 
adoptate în unele state membre care facilitează acest proces, cum ar fi băncile funciare 
publice.

Amendamentul 954
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) plățile pentru pensionare acordate 
fermierilor care își transferă permanent 
exploatația către alt fermier.

Or. en

Justificare

Ar trebui menținut actualul sistem de pensionare anticipată, fără ca acesta să fie limitat la 
micii fermieri.

Amendamentul 955
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) plățile pentru pensionare acordate 
fermierilor care își transferă permanent 
exploatația către alt fermier.

Or. en

Amendamentul 956
Marian Harkin
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) plățile pentru pensionare acordate 
fermierilor care își transferă permanent 
exploatația către alt fermier.

Or. en

Amendamentul 957
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un program dedicat pentru sursele 
regenerabile de energie din agricultură

Or. en

Amendamentul 958
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri pe o 
perioadă de maximum trei ani, sub 
rezerva respectării cerinței de a profita de 
serviciile consultative de gestionare pe 
întreaga perioadă de finanțare.

Or. de
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Amendamentul 959
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri și 
noilor operatori din agricultură.

Or. fr

Amendamentul 960
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri și 
noilor fermieri.

Or. fr

Amendamentul 961
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri și 
noilor operatori din agricultură.

Or. fr
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Amendamentul 962
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a)
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri și 
femeilor din agricultură.

Or. it

Amendamentul 963
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri și 
fermierilor care au încheiat un stagiu de 
ucenicie.

Or. en

Amendamentul 964
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (i) se acordă tinerilor fermieri și 
poate lua forma accesului la capital la 
rate preferențiale.
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Or. en

Amendamentul 965
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(a) punctul (i) se acordă cooperativelor ai 
căror membri sunt în majoritatea lor 
fermieri tineri.

Or. pt

Amendamentul 966
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Elisabeth Köstinger, Milan Zver

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale, cu 
aplicarea strictă a cerințelor articolului 7 
din Regulamentul (UE) nr. CSF/2012, 
conform cărora statele membre și Comisia 
asigură că egalitatea dintre femei și 
bărbați și integrarea perspectivei de gen 
sunt promovate în pregătirea și punerea 
în aplicare a programelor. Statele membre 
și Comisia iau măsurile necesare pentru a 
preveni orice discriminări pe criterii de 
sex, origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală în timpul pregătirii și punerii în 
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aplicare a programelor.

Or. en

Amendamentul 967
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole, parteneriatelor 
comunitare pentru dezvoltarea locală, 
grupurilor de acțiune locale și altor 
asociații și rețele pentru dezvoltarea 
locală.

Or. en

Amendamentul 968
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale, precum și 
întreprinderilor agricole mici și mijlocii, 
cooperativelor și organizațiilor de 
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producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din Regulamentul (UE) 
nr. (OCM/2012).

Or. pt

Amendamentul 969
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, altor locuitori din 
zonele rurale, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Or. en

Amendamentul 970
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole care au legătură cu 
agricultura și silvicultura din zone rurale, 
inclusiv celor care activează în domeniul 
turismului.
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Or. de

Amendamentul 971
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și IMM-urilor
din zone rurale.

Or. es

Justificare

Și întreprinderile agricole și IMM-urile ar trebui să se poată diversifica.

Amendamentul 972
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și IMM-urilor
din zone rurale.

Or. es

Justificare

Se aplică ambelor amendamente. Se încearcă să se asigure că diversificarea nu este pe o 
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scară limitată și în raport cu dimensiunea și în funcție de subsector și să se țină seama de 
rolul cooperativelor. 

Amendamentul 973
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și
microîntreprinderilor și întreprinderilor
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
întreprinderilor neagricole din zone rurale.

Or. en

Justificare

Inovația și diversificarea în agricultură nu ar trebui să se limiteze la activitățile 
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.

Amendamentul 974
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și
microîntreprinderilor și întreprinderilor
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
întreprinderilor neagricole din zone rurale.

Or. en
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Justificare

Inovația și diversificarea în agricultură nu ar trebui să se limiteze la activitățile 
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici. Ar trebui promovate și sprijinite toate 
activitățile, inclusiv biorafinăriile la scară largă. Aceste activități vor crea noi oportunități de 
afaceri și posibilitatea diversificării veniturilor pentru fermieri și alți actori din dezvoltarea 
rurală.

Amendamentul 975
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici din zone rurale.

Or. es

Justificare

Și întreprinderile agricole ar trebui să se poată diversifica. 

Amendamentul 976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
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mici neagricole din zone rurale. mici din zone rurale.

Or. es

Justificare

Și întreprinderile agricole ar trebui să își poată diversifica activitățile.

Amendamentul 977
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole și IMM-
urilor agricole care își diversifică 
activitatea prin practicarea unor activități 
neagricole, precum și microîntreprinderilor 
și întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(a) punctul (ii) se acordă IMM-urilor, 
cooperativelor, organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din Regulamentul privind 
OCP unice, fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole care își diversifică 
activitatea prin practicarea unor activități 
neagricole în zone rurale.

Or. en

Amendamentul 978
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole și întreprinderilor 
neagricole care oferă servicii agricole în
zone rurale.

Or. fr

Amendamentul 979
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole și întreprinderilor care 
oferă servicii agricole în zone rurale.

Or. it

Amendamentul 980
Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale, inclusiv 
activități de turism.

Or. it

Amendamentul 981
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (iii) se acordă fermelor mici, astfel 
cum sunt definite de statele membre.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (iii) se acordă fermelor care 
îndeplinesc criteriile stabilite în titlul II, 
capitolul 1 articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012 și fermelor mici, astfel 
cum sunt definite de statele membre.

Or. de

Justificare

Măsurile pentru fundațiile de afaceri ar trebui să contribuie la dezvoltarea tuturor 
întreprinderilor agricole active ca și la dezvoltarea fermelor mici.

Amendamentul 982
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (iii) se acordă fermelor mici, astfel 
cum sunt definite de statele membre.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (iii) se acordă fermelor mici, astfel 
cum sunt definite de prezentul regulament 
și de statele membre.

Or. en

Amendamentul 983
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
se acordă în zone rurale
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole, cooperativelor și 
organizațiilor de producători recunoscute 
în temeiul articolului 106 din
Regulamentul (UE) nr. (OCP/2012) și 
fermierilor sau membrilor gospodăriilor 
agricole;

Or. pt

Amendamentul 984
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole, precum și altor 
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locuitori din zonele rurale.

Or. en

Amendamentul 985
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole care au 
legături cu agricultura și silvicultura din 
zone rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Or. de

Amendamentul 986
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale, cu condiția ca acestea să aibă 
legătură cu proiecte care generează 
avantaje economice pentru sectorul 
agricol, și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Or. it

Amendamentul 987
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă întreprinderilor mici și mijlocii
din zone rurale și fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole.

Or. es

Justificare

Și întreprinderile agricole ar trebui să se poată diversifica.

Amendamentul 988
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă întreprinderilor neagricole din 
zone rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Or. en

Justificare

Inovația și diversificarea în agricultură nu ar trebui să se limiteze la activitățile 
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.

Amendamentul 989
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă întreprinderilor neagricole din 
zone rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Or. en

Justificare

Inovația și diversificarea în agricultură nu ar trebui să se limiteze la activitățile 
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici. Ar trebui promovate și sprijinite toate 
activitățile, inclusiv biorafinăriile la scară largă. Aceste activități vor crea noi oportunități de 
afaceri și posibilitatea diversificării veniturilor pentru fermieri și alți actori din dezvoltarea 
rurală.

Amendamentul 990
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici din zone rurale și 
fermierilor sau membrilor gospodăriilor 
agricole.

Or. es

Justificare

Și întreprinderile agricole ar trebui să se poată diversifica.

Amendamentul 991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici din zone rurale și 
fermierilor sau membrilor gospodăriilor 
agricole.

Or. es

Justificare

Și întreprinderile agricole ar trebui să își poată diversifica activitățile.

Amendamentul 992
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole, precum și 
întreprinderilor mici și mijlocii care 
furnizează servicii agricole.

Or. fr

Amendamentul 993
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
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se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole, precum și 
întreprinderilor mici și mijlocii care 
furnizează servicii agricole.

Or. it

Amendamentul 994
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale, întreprinderilor agroalimentare 
prelucrătoare mici și fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole.

Or. fr

Amendamentul 995
Marit Paulsen, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale și fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole, inclusiv pentru 
înființarea sau dezvoltarea abatoarelor de 
mici dimensiuni.

Or. en
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Amendamentul 996
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(c) se acordă fermierilor care participă la 
schema pentru micii fermieri, în 
momentul depunerii cererii de acordare a 
sprijinului, pentru cel puțin un an și care 
se angajează să transfere definitiv altui 
fermier întreaga lor exploatație și 
drepturile de plată corespunzătoare. 
Sprijinul se plătește începând cu data 
transferului și până la 31 decembrie 2020.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 997
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(c) se acordă fermierilor care participă la 
schema pentru micii fermieri, în 
momentul depunerii cererii de acordare a 
sprijinului, pentru cel puțin un an și care 
se angajează să transfere definitiv altui 
fermier întreaga lor exploatație și 
drepturile de plată corespunzătoare. 
Sprijinul se plătește începând cu data 
transferului și până la 31 decembrie 2020.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 998
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) 
se acordă fermierilor care participă la 
schema pentru micii fermieri, în 
momentul depunerii cererii de acordare a 
sprijinului, pentru cel puțin un an și care 
se angajează să transfere definitiv altui 
fermier întreaga lor exploatație și
drepturile de plată corespunzătoare.
Sprijinul se plătește începând cu data 
transferului și până la 31 decembrie 2020.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) 
se acordă fermierilor care transferă
definitiv altui fermier întreaga lor
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare.  Sprijinul se plătește sub 
forma unei plăți în cel puțin două tranșe, 
echivalente cu 120% din drepturile de 
plată cuvenite pentru o perioadă de cinci 
ani, începând cu data transferului. Statele 
membre stabilesc condițiile pentru 
acordarea acestui sprijin.

Or. ro

Amendamentul 999
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) 
se acordă fermierilor care participă la 
schema pentru micii fermieri, în momentul 
depunerii cererii de acordare a sprijinului, 
pentru cel puțin un an și care se angajează 
să transfere definitiv altui fermier întreaga 
lor exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare. Sprijinul se plătește 
începând cu data transferului și până la 31 
decembrie 2020.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) 
se acordă fermierilor care participă la 
schema voluntară pentru micii fermieri, în 
momentul depunerii cererii de acordare a 
sprijinului, pentru cel puțin un an și care se 
angajează să transfere definitiv altui 
fermier întreaga lor exploatație și drepturile 
de plată corespunzătoare. Sprijinul se 
plătește începând cu data transferului și 
până la 31 decembrie 2020.

Or. es
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Amendamentul 1000
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(ca) se acordă fermierilor care practică 
agricultura de cel puțin 10 ani, au cel 
puțin 65 de ani, se angajează să transfere 
permanent unui fermier tânăr întreaga 
lor exploatație și drepturile la plată 
aferente și să înceteze definitiv orice 
activitate agricolă de natură comercială.

Or. it

Amendamentul 1001
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(ca) se acordă fermierilor care practică 
agricultura de cel puțin 10 ani, au cel 
puțin 60 de ani, se angajează să transfere 
permanent altui fermier întreaga lor 
exploatație și drepturile la plată aferente 
și să înceteze definitiv orice activitate 
agricolă de natură comercială.

Or. en

Amendamentul 1002
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(ca) se acordă fermierilor care practică 
agricultura de cel puțin 10 ani, au cel 
puțin 60 de ani, se angajează să transfere 
permanent altui fermier întreaga lor 
exploatație și drepturile la plată aferente 
și să înceteze definitiv orice activitate 
agricolă de natură comercială.

Or. en

Justificare

Limita de vârstă pentru sistemul de pensioare anticipată ar trebui să fie sub 65 de ani.

Amendamentul 1003
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(ca) se acordă fermierilor care practică 
agricultura de cel puțin 10 ani, au cel 
puțin 60 de ani, se angajează să transfere 
permanent altui fermier întreaga lor 
exploatație, precum și toate drepturile la 
plată aferente, și să înceteze definitiv orice 
activitate agricolă de natură comercială.

Or. es

Justificare

Dispozițiile aplicabile încetării activității și pensionarea anticipată ar trebui reintroduse 
pentru a stimula reînnoirea generațiilor. 

Amendamentul 1004
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
se acordă cu condiția prezentării unui plan 
de afaceri. Implementarea planului de 
afaceri trebuie să înceapă în termen de șase 
luni de la data deciziei de acordare a 
ajutorului.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
se acordă cu condiția prezentării unui plan 
de afaceri, inclusiv a unei evaluări a 
impactului pentru performanța de mediu.
Implementarea planului de afaceri trebuie 
să înceapă în termen de șase luni de la data 
deciziei de acordare a ajutorului.

Or. en

Amendamentul 1005
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
se acordă cu condiția prezentării unui plan 
de afaceri. Implementarea planului de 
afaceri trebuie să înceapă în termen de șase
luni de la data deciziei de acordare a 
ajutorului.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
se acordă cu condiția prezentării unui plan 
de afaceri. Implementarea planului de 
afaceri trebuie să înceapă în termen de
douăsprezece luni de la data deciziei de 
acordare a ajutorului.

Or. fr

Amendamentul 1006
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
se acordă cu condiția prezentării unui plan 
de afaceri. Implementarea planului de 

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
se acordă cu condiția prezentării unui plan 
de afaceri. Implementarea planului de 
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afaceri trebuie să înceapă în termen de șase 
luni de la data deciziei de acordare a 
ajutorului.

afaceri trebuie să înceapă în termen de un 
an de la data deciziei de acordare a 
ajutorului.

Or. ro

Amendamentul 1007
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre definesc praguri 
superioare și inferioare pentru a permite 
exploatațiilor agricole să aibă acces la 
sprijinul acordat în temeiul alineatului (1) 
litera (a) punctele (i) și, respectiv, (iii). 
Pragul inferior stabilit pentru sprijinul 
prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul 
(i) trebuie să fie considerabil mai ridicat 
decât pragul superior stabilit pentru 
sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (iii). Cu toate acestea, sprijinul 
este limitat la exploatațiile care intră sub 
incidența definiției microîntreprinderilor 
și a întreprinderilor mici.

eliminat

Or. es

Justificare

Nu ar trebui impuse limite cu privire la înnoirea generațiilor în afara viabilității și a abilității 
fermierilor tineri de a-și pune cu succes în aplicare planul de afaceri.

Amendamentul 1008
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre definesc praguri 
superioare și inferioare pentru a permite 
exploatațiilor agricole să aibă acces la 
sprijinul acordat în temeiul alineatului (1) 
litera (a) punctele (i) și, respectiv, (iii). 
Pragul inferior stabilit pentru sprijinul 
prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul 
(i) trebuie să fie considerabil mai ridicat 
decât pragul superior stabilit pentru 
sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (iii). Cu toate acestea, sprijinul 
este limitat la exploatațiile care intră sub 
incidența definiției microîntreprinderilor 
și a întreprinderilor mici.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1009
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre definesc praguri 
superioare și inferioare pentru a permite 
exploatațiilor agricole să aibă acces la 
sprijinul acordat în temeiul alineatului (1) 
litera (a) punctele (i) și, respectiv, (iii). 
Pragul inferior stabilit pentru sprijinul 
prevăzut la alineatul (1) litera (a) punctul 
(i) trebuie să fie considerabil mai ridicat 
decât pragul superior stabilit pentru 
sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (iii). Cu toate acestea, sprijinul 
este limitat la exploatațiile care intră sub 
incidența definiției microîntreprinderilor 
și a întreprinderilor mici.

eliminat

Or. es
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Justificare

Nu ar trebui impuse limite cu privire la înnoirea generațiilor în afara viabilității și a abilității 
fermierilor tineri de a-și pune cu succes în aplicare planul de afaceri.

Amendamentul 1010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre definesc praguri superioare 
și inferioare pentru a permite exploatațiilor 
agricole să aibă acces la sprijinul acordat în 
temeiul alineatului (1) litera (a) punctele (i) 
și, respectiv, (iii). Pragul inferior stabilit 
pentru sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (a) punctul (i) trebuie să fie 
considerabil mai ridicat decât pragul 
superior stabilit pentru sprijinul prevăzut la 
alineatul (1) litera (a) punctul (iii). Cu 
toate acestea, sprijinul este limitat la 
exploatațiile care intră sub incidența
definiției microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici.

Statele membre definesc praguri superioare 
și inferioare pentru a permite exploatațiilor 
agricole să aibă acces la sprijinul acordat în 
temeiul alineatului (1) litera (a) punctele (i) 
și, respectiv, (iii). Pragul inferior stabilit 
pentru sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (a) punctul (i) trebuie să fie 
considerabil mai ridicat decât pragul 
superior stabilit pentru sprijinul prevăzut la 
alineatul (1) litera (a) punctul (iii). Se 
acordă sprijin exploatațiilor care intră sub 
incidența definițiilor conceptelor de 
fermier activ și microîntreprinderi și 
întreprinderi mici.

Or. de

Amendamentul 1011
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre definesc praguri superioare 
și inferioare pentru a permite exploatațiilor 
agricole să aibă acces la sprijinul acordat în 
temeiul alineatului (1) litera (a) punctele (i) 

Statele membre definesc praguri superioare 
și inferioare pentru a permite exploatațiilor 
agricole să aibă acces la sprijinul acordat în 
temeiul alineatului (1) litera (a) punctele (i) 
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și, respectiv, (iii). Pragul inferior stabilit 
pentru sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (a) punctul (i) trebuie să fie 
considerabil mai ridicat decât pragul 
superior stabilit pentru sprijinul prevăzut la 
alineatul (1) litera (a) punctul (iii). Cu toate 
acestea, sprijinul este limitat la 
exploatațiile care intră sub incidența 
definiției microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici.

și, respectiv, (iii). Pragul inferior stabilit 
pentru sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (a) punctul (i) trebuie să fie 
considerabil mai ridicat decât pragul 
superior stabilit pentru sprijinul prevăzut la 
alineatul (1) litera (a) punctul (iii). Aceste 
praguri țin seama de cooperarea dintre 
fermele. Cu toate acestea, sprijinul este 
limitat la exploatațiile care intră sub 
incidența definiției microîntreprinderilor și 
a întreprinderilor mici.

Or. en

Amendamentul 1012
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 20 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(a) punctul (i) se acordă și pentru 
achiziționarea și/sau închirierea de:
(a) terenuri;
(b) echipamente și mașini agricole;
(c) hambare;
sub forma unei garanții bancare pentru 
contractele de închiriere și/sau cumpărare 
pentru terenuri și investițiile de capital 
aferente.
În astfel de cazuri, sprijinul se adaugă la 
plata forfetară și este supus nivelurilor 
specificate la anexa I în conformitate cu 
dispozițiile articolului 18.

Or. it
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Amendamentul 1013
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(a) punctul (i) poate viza și crearea unor 
instrumente financiare inovatoare pentru 
a facilita schimbările sustenabile în ceea 
ce privește utilizarea terenurilor pentru 
fermierii noi.

Or. en

Amendamentul 1014
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(a) punctul (i) poate viza și concesionările 
de terenuri pentru tinerii fermieri și se 
poate acorda sub forma unei garanții 
bancare pentru contractele de 
concesionare de terenuri sau a unui 
ajutor pentru plata dobânzilor. În astfel 
de cazuri, sprijinul se adaugă la plata 
forfetară și este supus nivelurilor 
specificate la anexa I în conformitate cu 
dispozițiile articolului 18.

Or. it

Amendamentul 1015
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(a) punctul (i) poate viza și concesionările 
de terenuri pentru tinerii fermieri și se 
poate acorda sub forma unei garanții 
bancare pentru contractele de 
concesionare de terenuri, a unui ajutor 
pentru plata dobânzilor, sau a unei scutiri 
de la plata impozitelor.

Or. es

Justificare

Este esențial să se îmbunătățească posibilitățile pentru tinerii fermieri și să se analizeze 
posibilitatea introducerii unor tipuri suplimentare de sprijin la înființare pentru aceștia sub 
forma unor stimulente suplimentare, precum crearea de bănci funciare sau servicii de 
transfer de terenuri, stimulente pentru creșterea dimensiunilor fermelor, scutiri fiscale etc.

Amendamentul 1016
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă sub forma unei plăți în tranșe 
fixe, care poate fi efectuată în cel puțin 
două tranșe pe o perioadă de maximum 
cinci ani. Ratele pot fi degresive. Plata 
ultimei rate, în temeiul alineatului (1) 
litera (a) punctele (i) și (ii), se este 
condiționat de implementarea corectă a 
planului de afaceri.

(5) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă sub forma unei plăți forfetare
pe o perioadă de maximum cinci ani sau 
sub alte forme, cum ar fi o garanție pe 
împrumut sau o rată a dobânzii garantată.
În cazul plăților forfetare, ratele pot fi 
degresive.

Autoritatea competentă evaluează 
respectarea planului de dezvoltare în 
termen de maximum cinci ani de la data 
adoptării deciziei individuale de acordare 
a ajutorului. Statele membre definesc, 
ținând seama de circumstanțele în care 
planul de dezvoltare este pus în aplicare, 
condițiile de recuperare a ajutorului deja 



PE492.949v01-00 154/170 AM\909362RO.doc

RO

primit, în cazul în care se constată că, la 
data evaluării, beneficiarul nu a respectat 
dispozițiile planului de dezvoltare.

Or. fr

Amendamentul 1017
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă sub forma unei plăți în tranșe 
fixe, care poate fi efectuată în cel puțin
două tranșe pe o perioadă de maximum 
cinci ani. Ratele pot fi degresive. Plata 
ultimei rate, în temeiul alineatului (1) litera
(a) punctele (i) și (ii), se este condiționat de 
implementarea corectă a planului de 
afaceri.

(5) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(a) se acordă sub forma unei plăți în tranșe 
fixe, care poate fi efectuată în una sau
două tranșe pe o perioadă de maximum 
cinci ani. În cazul în care se optează 
pentru divizarea plății în tranșe, acestea
pot fi degresive. În acest caz, plata ultimei 
rate, în temeiul alineatului (1) litera (a) 
punctele (i) și (ii), se este condiționat de 
implementarea corectă a planului de 
afaceri.

Or. en

Justificare

We propose, for the sake of simplification, to allow payment of the young farmer premium in 
one instalment. Persons starting agricultural activity usually have enormous investment needs 
resulting from inter alia the need of assuring adequate technical infrastructure, adapting of a 
farm to the standards, ensuring of quality and security of production. For this reason support 
in the form of one instalment is justifiable, as it allows for quick undertaking of necessary 
action on the farm. The need of efficiency can be regulated by a Member State which can 
introduce a requirement for settlement of the way the premium was used.

Amendamentul 1018
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cuantumul maxim al sprijinului 
prevăzut la alineatul (1) litera (a) este 
stabilit în anexa I. Statele membre definesc 
cuantumul sprijinului prevăzut la alineatul
(1) litera (a) punctele (i) și (ii) ținând 
seama și de situația socio-economică a 
zonei acoperite de program.

(6) Cuantumul maxim al sprijinului 
prevăzut la alineatul (1) litera (a) este 
stabilit în anexa I. Această sumă nu 
include sprijinul sub forma unei garanții 
bancare astfel cum se menționează la 
articolul 20 alineatul (4) punctul (2a). 
Statele membre definesc cuantumul 
sprijinului prevăzut la alineatul (1) litera
(a) punctele (i) și (ii) ținând seama și de 
situația socio-economică a zonei acoperite 
de program.

Or. fr

Amendamentul 1019
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre pot acorda o rentă 
viageră fermierilor menționați la alineatul 
1 litera (c) care au cel puțin 65 de ani, 
fără ca aceasta să fie considerată ajutor 
de stat.

Or. ro

Amendamentul 1020
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (c) este egal cu 120 % din plata 

eliminat
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anuală primită de beneficiar în cadrul 
schemei pentru micii fermieri.

Or. fr

Amendamentul 1021
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (c) este egal cu 120 % din plata 
anuală primită de beneficiar în cadrul 
schemei pentru micii fermieri.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1022
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (c) este egal cu 120 % din plata 
anuală primită de beneficiar în cadrul 
schemei pentru micii fermieri.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 1023
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(c) este egal cu 120 % din plata anuală 
primită de beneficiar în cadrul schemei 
pentru micii fermieri.

(7) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera
(c) este egal cu 150 % din plata anuală 
primită de beneficiar în cadrul schemei 
pentru micii fermieri și se plătește în 
tranșe anuale sau sub forma unei plăți 
unice.

Or. en

Justificare

Propunem majorarea semnificativă a nivelului sprijinului, cel puțin la 150% din plata anuală 
din cadrul primului pilon. Suntem în favoarea acordării sprijinului sub forma unei sume 
forfetare acumulative.

Amendamentul 1024
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre iau în considerare 
condițiile sociale și de mediu din zonele 
rurale în cauză înainte de a pune în 
aplicare această măsură.

Or. en

Amendamentul 1025
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 

(8) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
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articolul 90 privind conținutul minim al 
planurilor de afaceri și criteriile care 
trebuie utilizate de statele membre pentru 
stabilirea pragurilor la care se face 
referire la alineatul (4).

articolul 90 privind conținutul minim al 
planurilor de afaceri.

Or. en

Amendamentul 1026
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Pensionarea anticipată

(1) În cadrul acestei măsuri, se acordă 
sprijin:
(a) fermierilor care decid să-și înceteze 
activitatea agricolă, în scopul de a ceda 
exploatația lor altor fermieri;
(b) lucrătorilor din agricultură care decid 
să înceteze definitiv orice activitate 
agricolă în momentul transferului 
exploatației.
(2) Cedentul:
(a) este în vârstă de cel puțin 55 de ani, 
dar nu are încă vârsta normală de 
pensionare în momentul cedării, sau este 
cu cel mult 10 ani mai tânăr decât vârsta 
normală de pensionare în statul membru 
în cauză în momentul cedării;
(b) încetează definitiv orice activitate 
agricolă comercială;
(c) a practicat agricultura în cei 10 ani 
anteriori cedării.
(3) Cesionarul:
(a) succede cedentului organizându-se în 
conformitate cu articolul 20 alineatul (2) 
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sau (b) este un fermier în vârstă de mai 
puțin de 50 de ani sau o persoană juridică 
în temeiul dreptului privat și preia ferma 
cedată de cedent pentru a crește 
dimensiunea exploatației.
(4) Lucrătorul agricol:
(a) este în vârstă de cel puțin 55 de ani, 
dar nu are încă vârsta normală de 
pensionare sau este cu cel mult 10 ani 
mai tânăr decât vârsta normală de 
pensionare în statul membru în cauză;
(b) a consacrat agriculturii cel puțin 
jumătate din timpul său de lucru în 
calitate de ajutor familial sau salariat 
agricol în cei cinci ani anteriori cedării;
(c) a lucrat în exploatația agricolă a 
cedentului echivalentul a cel puțin doi ani 
de muncă cu normă întreagă în cursul 
celor patru ani anteriori pensionării 
anticipate a cedentului;
(d) este afiliat la un sistem de securitate 
socială.
(5) Durata totală a ajutorului de 
pensionare anticipată nu depășește 15 ani 
pentru cedent și pentru lucrătorul agricol. 
Ajutorul nu poate fi acordat după cea de-
a 70-a aniversare a cedentului și după 
împlinirea vârstei normale de pensionare 
de către lucrătorul agricol.
În cazul în care cedentul beneficiază de o 
pensie pentru limită de vârstă din partea 
statului membru, ajutorul de pensionare 
anticipată se acordă sub forma unei 
pensii suplimentare luând în considerare 
cuantumul stabilit prin sistemul național 
de pensii.
(6) Cuantumul maxim al sprijinului 
eligibil este stabilit în anexa I.

Or. es

Justificare

Prezentul articol nu ar trebui eliminat, deoarece măsura în cauză contribuie la facilitarea 
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reînnoirii generațiilor. Prin urmare, este necesar să fie reintrodus în text.

Amendamentul 1027
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Servicii de bază și reînnoirea satelor în 
zonele rurale

Servicii de bază și reînnoirea satelor în 
zonele rurale și protejarea și refacerea 
patrimoniului natural

Or. de

Amendamentul 1028
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborarea și actualizarea planurilor 
de dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a serviciilor de bază oferite de 
acestea, precum și ale planurilor de 
protecție și de gestionare legate de zonele 
Natura 2000 și de alte zone de mare 
valoare naturală;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1029
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborarea și actualizarea planurilor de (a) elaborarea și actualizarea planurilor de 
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dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a serviciilor de bază oferite de 
acestea, precum și ale planurilor de 
protecție și de gestionare legate de zonele 
Natura 2000 și de alte zone de mare 
valoare naturală;

dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a serviciilor de bază;

Or. de

Amendamentul 1030
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborarea și actualizarea planurilor de 
dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a serviciilor de bază oferite de 
acestea, precum și ale planurilor de 
protecție și de gestionare legate de zonele
Natura 2000 și de alte zone de mare 
valoare naturală;

(a) elaborarea și actualizarea planurilor de 
dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a serviciilor de bază oferite de 
acestea, a serviciilor cu valoare agricolă și 
forestieră, precum și ale planurilor de 
protecție și de gestionare legate de zonele 
Natura 2000 și de alte zone de mare 
valoare naturală;

Or. de

Amendamentul 1031
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborarea și actualizarea planurilor de 
dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a serviciilor de bază oferite de 
acestea, precum și ale planurilor de 
protecție și de gestionare legate de zonele 
Natura 2000 și de alte zone de mare 
valoare naturală;

(a) elaborarea și actualizarea planurilor de 
dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale, inclusiv în sistem GIS și a 
serviciilor de bază oferite de acestea, 
precum și ale planurilor de protecție și de 
gestionare legate de zonele Natura 2000 și 
de alte zone de mare valoare naturală;
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Or. ro

Amendamentul 1032
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(а) elaborarea și actualizarea planurilor de 
dezvoltare a municipalităților în zonele 
rurale și a serviciilor de bază oferite de 
acestea, precum și ale planurilor de 
protecție și de gestionare legate de zonele 
Natura 2000 și de alte zone de mare 
valoare naturală;

(а) elaborarea și actualizarea planurilor de 
dezvoltare a municipalităților și satelor în 
zonele rurale și a serviciilor de bază oferite 
de acestea, precum și ale planurilor de 
protecție și de gestionare legate de zonele 
Natura 2000 și de alte zone de mare 
valoare naturală;

Or. bg

Amendamentul 1033
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) elaborarea și actualizarea planurilor 
de protecție și de gestionare referitoare la 
siturile Natura 2000, la zonele 
reglementate de Directiva-cadru privind 
apa și a altor zone de valoare naturală 
ridicată, inclusiv monitorizare;

Or. de

Amendamentul 1034
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri
la scară mică, inclusiv investiții în 
domeniul energiei din surse regenerabile;

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri
necesare pentru renovarea și dezvoltarea 
satelor;

Or. ro

Amendamentul 1035
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
la scară mică, inclusiv investiții în 
domeniul energiei din surse regenerabile;

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
la scară mică;

Or. de

Amendamentul 1036
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
la scară mică, inclusiv investiții în 
domeniul energiei din surse regenerabile;

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
la scară mică, în special dezvoltarea și 
expansiunea piețelor locale și a lanțurilor 
cu valoare adăugată, inclusiv investiții în 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
în sisteme eficiente din punct de vedere 
energetic și în sisteme de gestionare 
sustenabilă a resurselor și a deșeurilor;
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Or. de

Amendamentul 1037
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
la scară mică, inclusiv investiții în 
domeniul energiei din surse regenerabile;

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
la scară mică, inclusiv investiții în 
domeniul agroturismului și al energiei din 
surse regenerabile care respectă criterii de 
sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 1038
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
la scară mică, inclusiv investiții în 
domeniul energiei din surse regenerabile;

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
la scară mică, inclusiv investiții în măsuri 
descentralizate de economisire a energiei 
și în domeniul energiei din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 1039
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
la scară mică, inclusiv investiții în 
domeniul energiei din surse regenerabile;

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
la scară mică, inclusiv investiții în 
domeniul turismului rural și al energiei 
din surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 1040
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Depopularea și atragerea tinerilor în 
mediul rural este condiționată de o 
investiție corespunzătoare în 
infrastructura rurală, a cărei finanțare 
trebuie să asigure coeziunea statelor 
membre ale UE, astfel încât să se asigure 
o coordonare mai bună cu alte politici.

Or. ro

Amendamentul 1041
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a 
celor de agrement și culturale, și a 
infrastructurii aferente;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 1042
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente;

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente, acordându-se prioritate 
investițiilor în inițiativele de dezvoltare 
locală gestionate de comunitate, 
inițiativele aflate în proprietatea, 
gestionate și controlate de către 
comunitate, prin intermediul modelelor de 
proprietate, cum ar fi asociațiile locale și 
trusturile comunitare, cu gestionare 
democratică de către și cu participarea 
populației locale;

Or. en

Amendamentul 1043
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente;

(d) investiții în crearea, ameliorarea, 
menținerea sau extinderea serviciilor 
locale de bază de interes general destinate 
populației rurale, inclusiv a celor de 
agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente, în special servicii de îngrijiri 
medicale primare (inclusiv promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor), de 
educație (inclusiv structuri precum 
creșele și grădinițele) și formare și servicii 
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legate de locuințe și de ocuparea forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 1044
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente;

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement (preșcolare, școlare și 
extracuriculare) și culturale, și a 
infrastructurii aferente;

Or. pl

Amendamentul 1045
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente;

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de informare, de difuzare, de agrement și 
culturale, și a infrastructurii aferente;

Or. it

Amendamentul 1046
Sylvie Goulard, Liam Aylward, Marit Paulsen
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente;

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a
activităților meșteșugărești, de agrement și 
culturale, și a infrastructurii aferente;

Or. fr

Amendamentul 1047
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente;

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente, mai ales a mecanismelor de 
prevenție și a instituțiilor de asistență 
medicală din domeniul sănătății;

Or. en

Amendamentul 1048
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente;

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de îngrijire a sănătății, transport,
agrement, culturale și a infrastructurii 
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aferente;

Or. ro

Amendamentul 1049
Seán Kelly, Jim Higgins, Piotr Borys, Joachim Zeller, Santiago Fisas Ayxela, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente;

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de sport, de agrement și culturale, și a 
infrastructurii aferente;

Or. en

Amendamentul 1050
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții în crearea, îmbunătățirea 
sau extinderea rețelelor locale în zone de 
activitate subordonate agriculturii și în 
sfera socială; 

Or. de

Justificare

Femeile joacă un rol central în diversificarea activităților agricole (de exemplu 
comercializare directă, turism, restaurante la ferme etc.) și în prestarea de servicii sociale în 
zonele rurale (de exemplu îngrijirea persoanelor în vârstă, îngrijirea copiilor etc.). La 
realizarea investițiilor ar trebui să se acorde atenția cuvenită acestui aspect.
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Amendamentul 1051
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investiții în programele dintre 
fermieri și oamenii de afaceri locali 
pentru pune la dispoziția locuitorilor 
lanțuri scurte de aprovizionare, asigurând 
acces la produse agricole de calitate la 
prețuri accesibile pentru toți membrii 
societății.

Or. en


