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Amendamentul 1397
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 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa 
costurile suplimentare şi pierderile de venit 
suportate de fermieri din cauza 
constrângerilor impuse producţiei agricole 
în zonele în cauză.

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa 
costurile suplimentare şi pierderile de venit 
suportate de fermieri din cauza 
constrângerilor impuse producţiei agricole 
în zonele în cauză şi pentru a evita riscul 
abandonării acestor zone ca urmare a 
profitabilităţii lor reduse.

Or. it

Amendamentul 1398
Rareş-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa 
costurile suplimentare şi pierderile de venit 
suportate de fermieri din cauza 
constrângerilor impuse producţiei agricole 
în zonele în cauză.

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice, îndeosebi sistemele 
de producţie agricolă de mare valoare 
naturală, se acordă anual, pe hectar de 
TAU, pentru a compensa costurile 
suplimentare şi pierderile de venit 
suportate de fermieri din cauza 
constrângerilor impuse producţiei agricole 
în zonele în cauză.

Or. en
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Amendamentul 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa 
costurile suplimentare şi pierderile de venit 
suportate de fermieri din cauza 
constrângerilor impuse producţiei agricole 
în zonele în cauză.

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale, cum ar fi soluri cu 
productivitate redusă sau condiţii 
climatice nefavorabile, sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa 
costurile suplimentare şi pierderile de venit 
suportate de fermieri din cauza 
constrângerilor impuse producţiei agricole 
în zonele în cauză.

Or. en

Amendamentul 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa 
costurile suplimentare şi pierderile de venit 
suportate de fermieri din cauza 
constrângerilor impuse producţiei agricole 
în zonele în cauză.

Plăţile pentru fermierii din zonele montane
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa, total 
sau parţial, costurile suplimentare şi 
pierderile de venit suportate de fermieri din 
cauza constrângerilor impuse producţiei 
agricole în zonele în cauză.

Or. en
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Amendamentul 1401
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa 
costurile suplimentare şi pierderile de venit 
suportate de fermieri din cauza 
constrângerilor impuse producţiei agricole 
în zonele în cauză.

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa, total 
sau parţial, costurile suplimentare şi 
pierderile de venit suportate de fermieri din 
cauza constrângerilor impuse producţiei 
agricole în zonele în cauză.

Or. en

Amendamentul 1402
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa 
costurile suplimentare şi pierderile de venit 
suportate de fermieri din cauza 
constrângerilor impuse producţiei agricole 
în zonele în cauză.

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa, total 
sau parţial, costurile suplimentare şi 
pierderile de venit suportate de fermieri din 
cauza constrângerilor impuse producţiei 
agricole în zonele în cauză.

Or. en

Amendamentul 1403
Nessa Childers
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa 
costurile suplimentare şi pierderile de venit 
suportate de fermieri din cauza 
constrângerilor impuse producţiei agricole 
în zonele în cauză.

Plăţile pentru fermierii din zonele montane 
şi din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice se acordă anual, pe 
hectar de TAU, pentru a compensa, total 
sau parţial, costurile suplimentare şi 
pierderile de venit suportate de fermieri din 
cauza constrângerilor impuse producţiei 
agricole în zonele în cauză.

Or. en

Amendamentul 1404
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu 
suprafeţele care nu se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice, luând în 
considerare plăţile efectuate în temeiul 
titlului III capitolul 3 din Regulamentul 
(UE) nr. PD/2012.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1405
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu suprafeţele 
care nu se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice, 
luând în considerare plăţile efectuate în 
temeiul titlului III capitolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. PD/2012.

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu suprafeţele 
care nu se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice.

Or. it

Amendamentul 1406
Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu suprafeţele 
care nu se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice, 
luând în considerare plăţile efectuate în 
temeiul titlului III capitolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. PD/2012.

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu suprafeţele 
care nu se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice.

Or. it

Amendamentul 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu suprafeţele 
care nu se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice, 
luând în considerare plăţile efectuate în 

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu suprafeţele 
care nu se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice.
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temeiul titlului III capitolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. PD/2012.

Or. fr

Amendamentul 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu suprafeţele 
care nu se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice, 
luând în considerare plăţile efectuate în 
temeiul titlului III capitolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. PD/2012.

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu suprafeţele 
care nu se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice.

Or. de

Amendamentul 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu suprafeţele 
care nu se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice, 
luând în considerare plăţile efectuate în 
temeiul titlului III capitolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. PD/2012.

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu suprafeţele 
care nu se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice, 
luând în considerare plăţile efectuate în 
temeiul titlului III capitolul 3 din 
Regulamentul (UE) nr. PD/2012.

Plăţile vor fi diferenţiate în mod 
corespunzător, luând în considerare:
– situaţia şi obiectivele pentru dezvoltare 
caracteristice unei regiuni;
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– gravitatea handicapurilor naturale 
permanente care afectează activităţile 
agricole;
– tipul de producţie şi, după caz, structura 
economică a exploataţiei.

Or. de

Justificare

Fermele cu forme de producţie diferite au, de asemenea, cheltuieli şi costuri diverse şi 
sofisticate în administrarea producţiei – şi acest lucru trebuie recunoscut.

Amendamentul 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cuantumul plăţilor se stabileşte între 
limita minimă şi cea maximă prevăzute în 
anexa I.

(3) Cuantumul plăţilor se stabileşte între 
limita minimă şi cea maximă prevăzute în 
anexa I.

Se pot acorda plăţi compensatorii mai 
mari decât suma maximă, cu condiţia ca 
media tuturor plăţilor compensatorii 
acordate la nivel de programare să nu 
depăşească suma maximă.

Or. de

Justificare

Fermele din regiunile cu forme de producţie diferite au, de asemenea, costuri de producţie 
diferite şi cheltuieli sofisticate. De aceea, producţia nu trebuie să se refere doar la terenul 
arabil.

Amendamentul 1411
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prevăd degresivitatea 
plăţilor pentru suprafeţe care depăşesc un 
prag minim per exploataţie, care urmează 
a fi stabilită în program.

eliminat

Or. de

Justificare

Mărimea exploataţiei nu se numără printre criteriile de acordare a plăţilor.

Amendamentul 1412
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prevăd degresivitatea 
plăţilor pentru suprafeţe care depăşesc un 
prag minim per exploataţie, care urmează 
a fi stabilită în program.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1413
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prevăd degresivitatea 
plăţilor pentru suprafeţe care depăşesc un 
prag minim per exploataţie, care urmează a 
fi stabilită în program.

(4) Statele membre pot prevedea
degresivitatea plăţilor pentru suprafeţe care 
depăşesc un prag minim per exploataţie, 
care urmează a fi stabilită în program.

Or. en
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Amendamentul 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –
2017 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 33 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive începând, în 2014, 
de la 80 % din plata primită în 2013 şi 
ajungând la 20 % în 2017.

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2016 –
2019 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 33 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive şi să înceteze cel 
mai târziu la 31 decembrie 2019. 
Contravaloarea totală a plăţilor degresive 
acordate oricărui fermier nu depăşeşte 
200% din plata primită de fermierul în 
cauză în 2013.

Or. en

Amendamentul 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –
2017 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 33 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive începând, în 2014, 

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2016 –
2019 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 2007 
– 2013, dar care nu mai sunt eligibile ca 
urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 33 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive şi să înceteze cel 
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de la 80 % din plata primită în 2013 şi 
ajungând la 20 % în 2017.

mai târziu la 31 decembrie 2019. 
Contravaloarea totală a plăţilor degresive 
acordate oricărui fermier nu depăşeşte 
200% din plata primită de fermierul în 
cauză în 2013.

Or. en

Amendamentul 1416
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –
2017 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 33 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive începând, în 2014, 
de la 80 % din plata primită în 2013 şi 
ajungând la 20 % în 2017.

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –
2017 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 46 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive, să înceapă în 2014
şi să înceteze cel mai târziu la 31 
decembrie 2017. Contravaloarea totală a 
plăţilor degresive acordate oricărui 
fermier nu depăşeşte 200% din plata 
primită de fermierul în cauză în 2013.

Or. en

Amendamentul 1417
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –
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2017 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 33 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive începând, în 2014, 
de la 80 % din plata primită în 2013 şi 
ajungând la 20 % în 2017.

2020 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 33 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive începând, în 2014, 
de la 80 % din plata primită în 2013 şi 
ajungând la 20 % în 2020.

Or. sk

Amendamentul 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –
2017 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 33 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive începând, în 2014, 
de la 80 % din plata primită în 2013 şi 
ajungând la 20 % în 2017.

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –
2019 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 46 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive începând, în 2015, 
de la 80 % din plata primită în 2013 şi 
ajungând la 20 % în 2019.

Or. en

Amendamentul 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –
2017 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 33 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive începând, în 2014, 
de la 80 % din plata primită în 2013 şi 
ajungând la 20 % în 2017.

(5)Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –
2019 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 33 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive începând, în 2015, 
de la 80 % din plata primită în 2013 şi 
ajungând la 20 % în 2019.

Or. en

Justificare

Are rolul de a amâna începerea plăţilor degresive până când vor fi disponibile toate datele 
relevante în vederea delimitării şi de a oferi o perioadă mai lungă de acordare a plăţilor 
degresive.

Amendamentul 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –
2017 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 33 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive începând, în 2014, 
de la 80 % din plata primită în 2013 şi 
ajungând la 20 % în 2017.

(5) Statele membre pot acorda plăţi în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –
2017 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menţionate la 
articolul 33 alineatul (3). Aceste plăţi 
trebuie să fie degresive începând, în 2014, 
de la 80 % din plata primită în medie în 
perioada 2007 – 2013 şi ajungând la 20 % 
în 2017.
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Or. de

Amendamentul 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În statele membre care nu au finalizat 
delimitarea prevăzută la articolul 33 
alineatul (3) până la 1 ianuarie 2014, 
alineatul (5) se aplică fermierilor care au 
ptimit plăţi în zonele care au fost eligibile 
pentru plăţile respective în perioada 
2007 - 2013. După finalizarea delimitării, 
fermierii din zonele care rămân eligibile 
primesc integral plăţile acordate în cadrul 
acestei măsuri. Fermierii din zonele care 
nu mai sunt eligibile continuă să 
primească plăţi în conformitate cu 
alineatul (5).

eliminat

Or. de

Amendamentul 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În statele membre care nu au finalizat
delimitarea prevăzută la articolul 33 
alineatul (3) până la 1 ianuarie 2014, 
alineatul (5) se aplică fermierilor care au 
ptimit plăţi în zonele care au fost eligibile 
pentru plăţile respective în perioada 
2007 - 2013. După finalizarea delimitării,
fermierii din zonele care rămân eligibile 
primesc integral plăţile acordate în cadrul 

6. Statele membre vor finaliza delimitarea 
prevăzută la articolul 33 alineatul (3) până 
cel târziu la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Fermierii din 
zonele care nu mai sunt eligibile continuă 
să primească plăţi în conformitate cu 
alineatul (5).
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acestei măsuri. Fermierii din zonele care 
nu mai sunt eligibile continuă să primească 
plăţi în conformitate cu alineatul (5).

Or. ro

Amendamentul 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În statele membre care nu au finalizat 
delimitarea prevăzută la articolul 33 
alineatul (3) până la 1 ianuarie 2014, 
alineatul (5) se aplică fermierilor care au 
ptimit plăţi în zonele care au fost eligibile 
pentru plăţile respective în perioada 2007 -
2013. După finalizarea delimitării, 

fermierii din zonele care rămân eligibile 
primesc integral plăţile acordate în cadrul 
acestei măsuri. Fermierii din zonele care nu 
mai sunt eligibile continuă să primească 
plăţi în conformitate cu alineatul (5).

(6) În statele membre care nu au finalizat 
delimitarea prevăzută la articolul 33 
alineatul (3) până la 1 ianuarie 2016, 
alineatul (5) se aplică fermierilor care au 
primit plăţi în zonele care au fost eligibile 
pentru plăţile respective în perioada 2007 -
2013. După finalizarea delimitării, 

fermierii din zonele care rămân eligibile 
primesc integral plăţile acordate în cadrul 
acestei măsuri. Fermierii din zonele care nu 
mai sunt eligibile continuă să primească 
plăţi în conformitate cu alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Comisia urmează să prezinte până în 2015 o propunere legislativă privind criteriile biofizice 
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obligatorii pentru delimitarea zonelor cu constrângeri naturale semnificative.

Amendamentul 1425
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) zone, altele decât zonele montane, care 
se confruntă cu constrângeri naturale 
semnificative şi

(b) zone, altele decât zonele montane, care 
se confruntă cu constrângeri naturale sau 
demografice semnificative şi

Or. es

Justificare

Depopularea este o problemă extrem de gravă în zonele rurale. De aceea, densitatea 
populaţiei ar trebui inclusă printre parametri, pentru a clasifica zonele dezavantajate ca 
urmare a depopulării.

Amendamentul 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alte zone care se confruntă cu (c) alte zone care se confruntă cu 
constrângeri specifice, îndeosebi sistemele 



PE494.480v01-00 18/176 AM\909514RO.doc

RO

constrângeri specifice. agricole de mare valoare naturală.

Or. pl

Justificare

La fel ca în cazul zonelor montane şi al regiunilor cu alte constrângeri specifice, ar trebui să 
se acorde o atenţie deosebită zonelor de mare valoare naturală. Venitul provenit din 
agricultură în aceste zone este în general scăzut, fapt care înseamnă că activităţile agricole 
devin mai intensive. Acest fapt are un efect negativ asupra mediilor şi peisajelor naturale 
care fac ca aceste zone să fie atât de deosebite.

Amendamentul 1428
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sistemele agricole de mare valoare 
naturală;

Or. en

Amendamentul 1429
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile prevăzute 
la articolul 32, zonele montane trebuie să 
prezinte o limitare considerabilă a 
posibilităţilor de utilizare a terenurilor şi 
o importantă creştere a costurilor de 
producţie din cauza:

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri 
naturale semnificative dacă cel puţin 
50 % din TAU îndeplineşte cel puţin unul 
dintre criteriile enumerate în anexa II la 
valoarea minimă indicată. Respectarea 
acestei condiţii se asigură la nivelul 
corespunzător al unităţilor administrative 
locale (nivelul „LAU 2”). Ar trebui să se 
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poată aplica nu doar criteriile de natură 
biofizică enumerate în anexa II, ci şi alte 
criterii de stabilire a constrângerii atestate 
ştiinţific.

Or. en

Amendamentul 1430
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 33 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile prevăzute 
la articolul 32, zonele montane trebuie să 
prezinte o limitare considerabilă a 
posibilităţilor de utilizare a terenurilor şi o 
importantă creştere a costurilor de 
producţie din cauza:

Pentru a fi eligibile pentru plăţile prevăzute 
la articolul 32, zonele montane trebuie să 
prezinte o limitare considerabilă a 
posibilităţilor de utilizare a terenurilor, 
profitabilitate redusă şi o importantă 
creştere a costurilor de producţie din cauza:

Or. it

Amendamentul 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) accesului dificil

Or. ro

Amendamentul 1432
Rareş-Lucian Niculescu
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) densităţii reduse a populaţiei

Or. ro

Amendamentul 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile 
acordate în temeiul articolului 32, zonele 
care nu sunt zone montane sunt 
considerate ca fiind confruntate cu 
constrângeri naturale semnificative dacă 
cel puţin 66 % din TAU îndeplineşte cel 
puţin unul dintre criteriile enumerate în 
anexa II la valoarea minimă indicată. 
Respectarea acestei condiţii se asigură la 
nivelul corespunzător al unităţilor 
administrative locale (nivelul „LAU 2”).

În temeiul articolului 32, statele membre 
pot acorda plăţi zonelor care nu sunt zone
montane considerate ca fiind confruntate 
cu constrângeri naturale semnificative 
care au fost eligibile în temeiul articolului 
36 litera (a) punctul (ii) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în 
perioada de programare 2007-2013.

Până la 31 decembrie 2015, Comisia 
prezintă o nouă propunere privind 
criteriile de delimitare a zonelor afectate 
de alte constrângeri, pe baza rezoluţiei 
Parlamentului European din 5 mai 2010 
(2009/2156(INI)). 
Criteriile conform cărora se definesc 
zonele care nu sunt zone montane şi care 
sunt considerate ca fiind confruntate cu 
constrângeri naturale semnificative 
trebuie să se bazeze pe dovezi ştiinţifice 
solide, să respecte situaţia şi obiectivele de 
dezvoltare specifice unei regiuni şi să se 
adapteze, în mod corespunzător, în funcţie 
de gravitatea dezavantajelor naturale 
permanente cu care se confruntă şi de 
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tipul de producţie şi/sau de structura 
economică a exploataţiilor dintr-o 
anumită regiune. 

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei de identificare a zonelor confruntate cu constrângeri naturale ar trebui 
respinsă. Comisia ar trebui să lucreze la o nouă propunere, independent de reforma PAC, 
care ar trebui să ţină seama în mod corespunzător de poziţia Parlamentului European şi de
diferitele informaţii transmise de statele membre.

Amendamentul 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile 
acordate în temeiul articolului 32, zonele
care nu sunt zone montane sunt 
considerate ca fiind confruntate cu 
constrângeri naturale semnificative dacă 
cel puţin 66 % din TAU îndeplineşte cel 
puţin unul dintre criteriile enumerate în 
anexa II la valoarea minimă indicată.
Respectarea acestei condiţii se asigură la 
nivelul corespunzător al unităţilor 
administrative locale (nivelul „LAU 2”).

Statele membre pot defini zone, care nu 
sunt zone montane, confruntate cu 
constrângeri naturale semnificative, care 
au fost eligibile în perioada de 
programare 2007-2013 în conformitate cu 
articolul 36 litera (a) punctul (ii) din 
Regulamentul (CE) nr.. 1698/2005.

Or. en

Amendamentul 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile 
acordate în temeiul articolului 32, zonele
care nu sunt zone montane sunt 
considerate ca fiind confruntate cu 
constrângeri naturale semnificative dacă 
cel puţin 66 % din TAU îndeplineşte cel 
puţin unul dintre criteriile enumerate în 
anexa II la valoarea minimă indicată. 
Respectarea acestei condiţii se asigură la 
nivelul corespunzător al unităţilor 
administrative locale (nivelul „LAU 2”).

 Statele membre desemnează zone care nu 
sunt zone montane şi care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative, ca 
fiind eligibile pentru plăţi efectuate 
conform articolului 32. Aceste zone sunt 
caracterizate de constrângeri naturale 
semnificative, cauzate în special de 
condiţii climatice aride sau umede sau de 
proasta calitate a terenului, precum şi 
prin faptul că menţinerea unei activităţi 
agricole extensive este importantă pentru 
gestionarea terenurilor.
Criteriile biofizice orientative pentru 
delimitarea zonelor confruntate cu 
constrângeri naturale semnificative sunt 
menţionate în anexa II.

Or. fr

Amendamentul 1436
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul 
„LAU 2”).

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 50 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul LAU 2 sau la nivelul 
unei unităţi locale clar delimitate care 
acoperă o singură zonă geografică, clară, 
contiguă cu o identitate economică şi 
administrativă care poate fi definită.

Or. en
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Amendamentul 1437
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul 
„LAU 2”).

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 50 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul LAU 2 sau la nivelul 
unei unităţi locale clar delimitate care 
acoperă o singură zonă geografică, clară, 
contiguă cu o identitate economică care 
poate fi definită.

Or. en

Amendamentul 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul 
„LAU 2”).

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 50 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la cel mai mic nivel administrativ 
teritorial.



PE494.480v01-00 24/176 AM\909514RO.doc

RO

Or. ro

Amendamentul 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul
„LAU 2”).

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 50 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul
„LAU 2”).

Or. fr

Amendamentul 1440
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul
„LAU 2”).

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 50 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul
„LAU 2”).
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Amendamentul 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul
„LAU 2”).

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 50 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul
„LAU 2”).

Or. fr

Amendamentul 1442
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul
„LAU 2”).

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 50 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul
„LAU 2”).
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Amendamentul 1443
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul 
„LAU 2”).

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative teritoriale. 

Or. en

Amendamentul 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul
„LAU 2”).

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul LAU 2 sau la nivelul 
unei unităţi locale clar delimitate care 
acoperă o singură zonă geografică, clară, 
contiguă cu o identitate economică şi 
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administrativă care poate fi definită.

Or. en

Amendamentul 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul 
„LAU 2”).

Pentru a fi eligibile pentru plăţile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puţin 66 % din TAU 
îndeplineşte cel puţin unul dintre criteriile 
enumerate în anexa II la valoarea minimă 
indicată. Respectarea acestei condiţii se 
asigură la nivelul corespunzător al 
unităţilor administrative locale (nivelul 
„LAU 2”) sau al unor unităţi mai mici 
dacă acest lucru se justifică pe baza 
criteriilor obiective prezentate în program.

Or. en

Amendamentul 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 90 în 
vederea adaptării criteriilor de la anexa II 
la regiunile ultraperiferice confruntate cu 
condiţii pedoclimatice specifice.

Or. fr
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Amendamentul 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când delimitează zonele care fac 
obiectul prezentului alineat, statele 
membre realizează un exerciţiu de 
reglare, bazat pe criterii obiective, în 
scopul excluderii zonelor în care s-a 
dovedit prin documente că există 
constrângeri naturale semnificative în 
conformitate cu primul alineat, care au 
fost însă depăşite cu ajutorul unor 
investiţii sau prin activitate economică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când delimitează zonele care fac 
obiectul prezentului alineat, statele 
membre realizează un exerciţiu de 
reglare, bazat pe criterii obiective, în 
scopul excluderii zonelor în care s-a 
dovedit prin documente că există 
constrângeri naturale semnificative în 
conformitate cu primul alineat, care au 
fost însă depăşite cu ajutorul unor 
investiţii sau prin activitate economică.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când delimitează zonele care fac 
obiectul prezentului alineat, statele membre 
realizează un exerciţiu de reglare, bazat pe 
criterii obiective, în scopul excluderii 
zonelor în care s-a dovedit prin documente 
că există constrângeri naturale 
semnificative în conformitate cu primul 
alineat, care au fost însă depăşite cu 
ajutorul unor investiţii sau prin activitate 
economică.

Atunci când delimitează zonele care fac 
obiectul prezentului alineat, altele decât 
cele desemnate ca fiind zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale pe 
baza criteriilor climatice din anexa II, 
statele membre realizează un exerciţiu de 
reglare, bazat pe criterii obiective, în 
scopul excluderii zonelor în care s-a 
dovedit prin documente că există 
constrângeri naturale semnificative în 
conformitate cu primul alineat, care au fost 
însă depăşite cu ajutorul unor investiţii sau 
prin activitate economică.

Or. en

Amendamentul 1450
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când delimitează zonele care fac 
obiectul prezentului alineat, statele membre 
realizează un exerciţiu de reglare, bazat pe 
criterii obiective, în scopul excluderii
zonelor în care s-a dovedit prin documente 
că există constrângeri naturale 
semnificative în conformitate cu primul 
alineat, care au fost însă depăşite cu 
ajutorul unor investiţii sau prin activitate 
economică.

Atunci când delimitează zonele care fac 
obiectul prezentului alineat, statele membre 
realizează un exerciţiu de reglare, bazat pe 
criterii obiective, în scopul excluderii 
zonelor în care s-a dovedit prin documente 
că există constrângeri naturale 
semnificative în conformitate cu primul 
alineat, care au fost însă depăşite cu 
ajutorul unor investiţii sau prin activitate 
economică, şi al includerii zonelor care se 
consideră că îndeplinesc caracteristicile 
zonelor confruntate cu constrângeri 
naturale semnificative dar altfel nu 
îndeplinesc cerinţa privind 50% din TAU 
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la nivelul corespunzător al unei unităţi 
clar delimitate care acoperă o zonă 
geografică unică şi contiguă cu identitate 
economică şi administrativă care poate fi 
definită.

Or. en

Amendamentul 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când delimitează zonele care fac 
obiectul prezentului alineat, statele membre 
realizează un exerciţiu de reglare, bazat pe 
criterii obiective, în scopul excluderii 
zonelor în care s-a dovedit prin documente 
că există constrângeri naturale 
semnificative în conformitate cu primul 
alineat, care au fost însă depăşite cu 
ajutorul unor investiţii sau prin activitate 
economică.

Atunci când delimitează zonele care fac 
obiectul prezentului alineat, statele membre 
realizează un exerciţiu de reglare, bazat pe 
criterii obiective, în scopul excluderii 
zonelor în care s-a dovedit prin documente 
că există constrângeri naturale 
semnificative în conformitate cu primul 
alineat, care au fost însă depăşite cu 
ajutorul unor investiţii sau prin activitate 
economică. Comisia se asigură că statele 
membre vor aplica metodologii comune şi 
unitare la nivel european în vederea 
definirii zonelor care se confruntă cu 
constrângeri naturale semnificative.

Or. ro

Amendamentul 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zonele confruntate cu constrângeri 
demografice, definite printr-o densitate 
foarte scăzută a populaţiei, pot, de 
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asemenea, să fie clasificate drept zone, 
altele decât zonele montane.

Or. es

Justificare

Având în vedere că depopularea rurală este o problemă deosebit de gravă în anumite zone, 
aceste zone trebuie clasificate ca dezavantajate din cauza depopulării, utilizând densitatea 
populaţiei ca parametru.

Amendamentul 1453
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alte zone decât cele menţionate la 
alineatele (2) şi (3) sunt eligibile pentru 
plăţile acordate în temeiul alineatului 32 
dacă se confruntă cu constrângeri specifice 
şi dacă este necesar să se continue 
gestionarea terenurilor pentru a conserva 
sau pentru a ameliora mediul, pentru a 
menţine peisajul rural şi a conserva 
potenţialul turistic sau pentru a proteja 
zona costieră.

Alte zone decât cele menţionate la 
alineatele (2) şi (3) sunt eligibile pentru 
plăţile acordate în temeiul alineatului 32 
dacă se confruntă cu constrângeri specifice 
datorate unui handicap natural şi dacă 
este necesar să se continue gestionarea 
terenurilor pentru a conserva sau pentru a 
ameliora mediul, pentru a menţine peisajul 
rural şi a conserva potenţialul turistic sau 
pentru a proteja zona costieră.

Or. en

Amendamentul 1454
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alte zone decât cele menţionate la 
alineatele (2) şi (3) sunt eligibile pentru 
plăţile acordate în temeiul alineatului 32 
dacă se confruntă cu constrângeri specifice 

Alte zone decât cele menţionate la 
alineatele (2) şi (3) sunt eligibile pentru 
plăţile acordate în temeiul alineatului 32 
dacă sunt situate în regiuni periurbane 
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şi dacă este necesar să se continue 
gestionarea terenurilor pentru a conserva 
sau pentru a ameliora mediul, pentru a 
menţine peisajul rural şi a conserva 
potenţialul turistic sau pentru a proteja 
zona costieră.

sau se confruntă cu constrângeri specifice 
şi dacă este necesar să se continue 
gestionarea terenurilor pentru a conserva 
sau pentru a ameliora mediul, pentru a 
menţine peisajul rural şi a conserva 
potenţialul turistic sau pentru a proteja 
zona costieră.

Or. fr

Amendamentul 1455
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alte zone decât cele menţionate la 
alineatele (2) şi (3) sunt eligibile pentru 
plăţile acordate în temeiul alineatului 32 
dacă se confruntă cu constrângeri specifice 
şi dacă este necesar să se continue 
gestionarea terenurilor pentru a conserva 
sau pentru a ameliora mediul, pentru a 
menţine peisajul rural şi a conserva 
potenţialul turistic sau pentru a proteja 
zona costieră.

Alte zone decât cele menţionate la 
alineatele (2) şi (3) sunt eligibile pentru 
plăţile acordate în temeiul alineatului 32 
dacă se confruntă cu constrângeri specifice 
şi dacă este necesar să se continue 
gestionarea terenurilor pentru a conserva 
sau pentru a ameliora mediul, pentru a 
menţine peisajul rural şi a conserva 
potenţialul turistic sau pentru a proteja 
zona costieră sau pentru a asigura în 
continuare viabilitatea zonelor agricole 
periurbane.

Or. fr

Amendamentul 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alte zone decât cele menţionate la 
alineatele (2) şi (3) sunt eligibile pentru 

Alte zone decât cele menţionate la 
alineatele (2) şi (3) sunt eligibile pentru 
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plăţile acordate în temeiul alineatului 32 
dacă se confruntă cu constrângeri specifice 
şi dacă este necesar să se continue 
gestionarea terenurilor pentru a conserva 
sau pentru a ameliora mediul, pentru a 
menţine peisajul rural şi a conserva 
potenţialul turistic sau pentru a proteja 
zona costieră.

plăţile acordate în temeiul alineatului 32 
dacă se confruntă cu constrângeri specifice 
şi dacă este necesar să se continue 
gestionarea terenurilor pentru a conserva 
sau pentru a ameliora mediul, pentru a 
menţine peisajul rural sau zonele umede şi 
a conserva resursele de apă şi potenţialul 
turistic sau pentru a proteja zona costieră.

Or. en

Amendamentul 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zonele care se confruntă cu constrângeri 
specifice cuprind zone agricole care sunt 
omogene din punctul de vedere al 
condiţiilor naturale de protecţie şi a căror 
suprafaţă totală nu depăşeşte 10 % din 
teritoriul statului membru în cauză.

Zonele care se confruntă cu constrângeri 
specifice cuprind zone agricole care sunt 
omogene din punctul de vedere al 
condiţiilor naturale de protecţie şi a căror 
suprafaţă totală nu depăşeşte 10 % din 
teritoriul statului membru în cauză, cu 
excepţia situaţiilor în care urmează să 
aibă loc schimbări majore în delimitarea 
zonelor faţă de perioada de programare 
2007-2013 şi un procent mai mare este 
justificat şi motivat în mod corespunzător 
de statele membre pe baza condiţiilor 
obiective de protecţie a naturii.

Or. en

Amendamentul 1458
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul zonelor umede, delimitarea 
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are lor – independent de orice altă unitate 
administrativă – la nivelul funcţional 
teritorial al zonei umede care întruneşte 
criteriile Convenţiei de la Ramsar şi care 
implementează un plan de protecţie şi 
măsuri de administrare. Poate fi vorba de 
un plan de administrare în sensul 
Convenţiei de la Ramsar sau de măsuri de 
protecţie şi administrare conforme cu 
recomandările Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică, al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 30 
noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice sau al Directivei 
2000/60/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei.

Or. fr

Amendamentul 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) noua delimitare a zonelor în 
conformitate cu alineatul (3);

(b) noua delimitare a zonelor în 
conformitate cu alineatul (3) sau, dacă 
aceasta nu a fost finalizată, delimitarea 
utilizată în perioada 2007-2013;

Or. pt

Amendamentul 1460
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Plăţile pentru bunăstarea animalelor 
prevăzute în cadrul acestei măsuri se 
acordă fermierilor care se angajează în 
mod voluntar să desfăşoare operaţiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente în favoarea bunăstări 
animalelor.

(1) Plăţile pentru bunăstarea animalelor 
prevăzute în cadrul acestei măsuri se 
acordă fermierilor care se angajează în 
mod voluntar să desfăşoare operaţiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente în favoarea bunăstări 
animalelor. Programele de dezvoltare 
rurală vor trebui să cuprindă în mod 
obligatoriu această măsură.

Or. en

Amendamentul 1461
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Plăţile pentru bunăstarea animalelor 
prevăzute în cadrul acestei măsuri se 
acordă fermierilor care se angajează în 
mod voluntar să desfăşoare operaţiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente în favoarea bunăstări 
animalelor.

(1) Plăţile pentru bunăstarea animalelor 
prevăzute în cadrul acestei măsuri se 
acordă fermierilor care se angajează în 
mod voluntar să desfăşoare operaţiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente în favoarea bunăstări 
animalelor şi care depăşesc în mod 
semnificativ obligaţiile legale.

Or. en

Amendamentul 1462
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pun la dispoziţie 
sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
pe întregul lor teritoriu, în conformitate 
cu necesităţile şi priorităţile lor specifice 
naţionale, regionale sau locale. 
Includerea acestei măsuri în programele 
de dezvoltare rurală este obligatorie.

Or. en

Amendamentul 1463
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Angajamentele respective se asumă pentru 
o perioadă de un an, cu posibilitatea de 
reînnoire.

Angajamentele respective se asumă, în 
general, pentru o perioadă de cinci până 
la şapte ani. Dacă este necesar şi 
justificat, se stabileşte o perioadă mai 
lungă. 

Or. en

Amendamentul 1464
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plăţile bazate pe suprafaţă sau alte plăţi 
bazate pe costuri unitare se acordă anual şi 
compensează fermierii pentru toate 
costurile suplimentare sau pentru o parte a 
acestora şi pentru pierderile de venit care 
rezultă din angajamentul luat. Dacă este 

Plăţile bazate pe suprafaţă sau alte plăţi 
bazate pe costuri unitare se acordă anual şi 
compensează fermierii pentru toate 
costurile suplimentare sau pentru o parte a 
acestora şi pentru pierderile de venit care 
rezultă din angajamentul luat. Dacă este 
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necesar, plăţile respective pot acoperi şi 
costurile tranzacţionale, reprezentând până 
la 20 % din prima plătită pentru 
angajamentul respectiv.

necesar, plăţile respective ar putea acoperi 
şi costurile tranzacţionale, reprezentând 
până la 20 % din prima plătită pentru 
angajamentul respectiv. Pentru a stabili 
dacă planurile depăşesc obligaţiile legale, 
precum şi pentru a determina gradul de 
susţinere a fermierilor trebuie aplicaţi 
indicatori de bunăstare animală orientaţi 
către rezultate.

Or. en

Amendamentul 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plăţile bazate pe suprafaţă sau alte plăţi 
bazate pe costuri unitare se acordă anual şi 
compensează fermierii pentru toate 
costurile suplimentare sau pentru o parte a 
acestora şi pentru pierderile de venit care 
rezultă din angajamentul luat. Dacă este 
necesar, plăţile respective pot acoperi şi 
costurile tranzacţionale, reprezentând până 
la 20 % din prima plătită pentru 
angajamentul respectiv.

Plăţile bazate pe suprafaţă sau alte plăţi 
bazate pe costuri unitare se acordă anual şi 
compensează fermierii pentru toate 
costurile suplimentare sau pentru o parte a 
acestora şi pentru pierderile de venit care 
rezultă din angajamentul luat. Dacă este 
necesar, plăţile respective pot acoperi şi 
costurile tranzacţionale, reprezentând până 
la 20 % din prima plătită pentru 
angajamentul respectiv, acordând 
prioritate sectoarelor zootehnice care 
trebuie să se adapteze urgent pentru a 
îndeplini norme specifice, în orice caz 
toate investiţiile menite să îmbunătăţească 
calitatea vieţii animalelor fiind eligibile 
pentru plată.

Or. es

Amendamentul 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în temeiul articolului 
90 privind delimitarea zonelor în care 
angajamentele în favoarea bunăstării 
animalelor trebuie să prevadă standarde 
îmbunătăţite pentru metodele de producţie.

(4) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în temeiul articolului 
90 privind delimitarea zonelor în care 
angajamentele în favoarea bunăstării 
animalelor trebuie să prevadă standarde 
îmbunătăţite pentru metodele de producţie, 
luând în considerare cunoştinţele 
acumulate de o reţea europeană 
coordonată în domeniul calităţii vieţii 
animalelor şi practicile bazate pe ultimele 
cercetări.

Or. en

Amendamentul 1467
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 
să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu.
Organismele care gestionează păduri 
aflate în proprietatea statului pot de 
asemenea să beneficieze de sprijin, cu 
condiţia să fie independente de bugetul de 
stat.

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 
să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Pe lângă plăţile pe suprafaţă, este posibil 
să se acorde plăţi legate de arbori sau pe 
proiecte.

Or. de

Justificare

În anumite situaţii, din motive de conservare a naturii sau care ţin de silvicultură, o plată 
legată de arbori sau pe proiect poate fi mai indicată decât plata pe suprafaţă. Acest lucru e 
valabil, de exemplu, în cazul lemnului mort: lemnul mort şi arborii biotop sunt elemente 
structurale importante în pădurile naturale. Nenumărate specii de animale s-au adaptat 
pentru a trăi în sau pe lemnul mort.
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Amendamentul 1468
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 
să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu.
Organismele care gestionează păduri 
aflate în proprietatea statului pot de 
asemenea să beneficieze de sprijin, cu 
condiţia să fie independente de bugetul de 
stat.

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri privaţi şi publici care se 
angajează în mod voluntar să desfăşoare 
operaţiuni constând într-unul sau mai multe 
angajamente de silvomediu.

Or. en

Amendamentul 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 
să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu.
Organismele care gestionează păduri 
aflate în proprietatea statului pot de 
asemenea să beneficieze de sprijin, cu 
condiţia să fie independente de bugetul de 
stat.

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri şi organismelor publice care se 
angajează în mod voluntar să desfăşoare 
operaţiuni constând într-unul sau mai multe 
angajamente de silvomediu.

Or. es
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Justificare

Amendamentele propuse la diferitele măsuri din domeniul silvic ţin cont de situaţia reală a 
proprietarilor de păduri, recunoscând organismele publici, nu doar municipalităţile, ca 
beneficiari ai ajutorului.

Amendamentul 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 
să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu.
Organismele care gestionează păduri 
aflate în proprietatea statului pot de 
asemenea să beneficieze de sprijin, cu 
condiţia să fie independente de bugetul de 
stat.

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri şi organismelor publice care se 
angajează în mod voluntar să desfăşoare 
operaţiuni constând într-unul sau mai multe 
angajamente de silvomediu.

Or. es

Justificare

Se impune o lărgire a conceptului pentru ca şi alte tipuri de organisme publice, nu doar 
municipalităţile, să beneficieze de ajutoare.

Amendamentul 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora, precum şi altor gestionari de 
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să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiţia să fie 
independente de bugetul de stat.

păduri care se angajează în mod voluntar 
să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiţia să fie 
independente de bugetul de stat.

Or. en

Amendamentul 1472
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 
să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiţia să fie 
independente de bugetul de stat.

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora, precum şi altor gestionari de 
terenuri care se angajează în mod voluntar 
să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiţia să fie 
independente de bugetul de stat.

Or. en

Amendamentul 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 
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să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiţia să fie 
independente de bugetul de stat.

să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin.

Or. en

Amendamentul 1474
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 
să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiţia să fie 
independente de bugetul de stat.

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri privaţi şi publici, 
municipalităţilor şi asociaţiilor acestora 
care se angajează în mod voluntar să 
desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiţia să fie 
independente de bugetul de stat.

Or. bg

Amendamentul 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure exclusiv 
deţinătorilor de păduri, municipalităţilor şi 
asociaţiilor acestora care se angajează în 
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să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiţia să fie 
independente de bugetul de stat.

mod voluntar să desfăşoare operaţiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente de silvomediu. Organismele 
care gestionează păduri aflate în 
proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiţia să fie 
independente de bugetul de stat.

Or. de

Amendamentul 1476
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deţinătorilor 
de păduri, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 
să desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiţia să fie 
independente de bugetul de stat.

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure 
proprietarilor şi deţinătorilor de păduri, 
municipalităţilor şi asociaţiilor acestora 
care se angajează în mod voluntar să 
desfăşoare operaţiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiţia să fie 
independente de bugetul de stat.

Or. fr

Amendamentul 1477
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul exploataţiilor forestiere care 
depăşesc un anumit prag care urmează să 
fie stabilit de statele membre în 
programele lor de dezvoltare rurală, 

eliminat
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sprijinul prevăzut la alineatul (1) trebuie 
condiţionat de prezentarea unui plan de 
gestionare a pădurilor sau a unui 
instrument echivalent în concordanţă cu 
gestionarea durabilă a pădurilor.

Or. de

Justificare

Există deja suficiente dispoziţii statutare la nivel naţional în legătură cu administrarea 
progresivă a zonelor împădurite şi a pădurilor indiferent de dimensiunea exploataţiilor 
respective. A le cere deţinătorilor de păduri să întocmească planuri de gestionare nu ar 
însemna decât mai multă birocraţie.

Amendamentul 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul exploataţiilor forestiere care 
depăşesc un anumit prag care urmează să 
fie stabilit de statele membre în 
programele lor de dezvoltare rurală, 
sprijinul prevăzut la alineatul (1) trebuie 
condiţionat de prezentarea unui plan de 
gestionare a pădurilor sau a unui 
instrument echivalent în concordanţă cu 
gestionarea durabilă a pădurilor.

eliminat

Or. de

Justificare

Această propunere contravine principiului subsidiarităţii statelor membre.

Amendamentul 1479
Mariya Gabriel
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul exploataţiilor forestiere care 
depăşesc un anumit prag care urmează să 
fie stabilit de statele membre în programele 
lor de dezvoltare rurală, sprijinul prevăzut 
la alineatul (1) trebuie condiţionat de 
prezentarea unui plan de gestionare a 
pădurilor sau a unui instrument 
echivalent în concordanţă cu gestionarea 
durabilă a pădurilor.

În cazul exploataţiilor forestiere care 
depăşesc un anumit prag care urmează să 
fie stabilit de statele membre în programele 
lor de dezvoltare rurală, sprijinul prevăzut 
la alineatul (1) trebuie condiţionat de 
gestionarea durabilă a pădurilor.

Or. en

Amendamentul 1480
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul exploataţiilor forestiere care 
depăşesc un anumit prag care urmează să 
fie stabilit de statele membre în programele 
lor de dezvoltare rurală, sprijinul prevăzut 
la alineatul (1) trebuie condiţionat de 
prezentarea unui plan de gestionare a 
pădurilor sau a unui instrument echivalent 
în concordanţă cu gestionarea durabilă a 
pădurilor.

În cazul exploataţiilor forestiere care 
depăşesc un anumit prag care urmează să 
fie stabilit de statele membre în programele 
lor de dezvoltare rurală, sprijinul prevăzut 
la alineatul (1) trebuie condiţionat de 
prezentarea unui plan de gestionare a 
pădurilor sau a unui instrument echivalent 
în concordanţă cu gestionarea durabilă a 
pădurilor, inclusiv de măsuri în domeniul 
biodiversităţii. Sprijinul pentru măsurile 
în domeniul silviculturii ar trebui să se 
bazeze pe un standard privind bunele 
practici în domeniul silviculturii care va fi 
dezvoltat de fiecare stat membru.

Or. en

Amendamentul 1481
Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plăţile acoperă numai angajamentele care 
depăşesc cerinţele obligatorii relevante 
prevăzute de legea naţională a pădurilor 
sau de alte acte legislative naţionale 
relevante. Toate aceste cerinţe trebuie 
identificate în program.

Plăţile acoperă numai angajamentele care 
depăşesc în mod semnificativ cerinţele 
obligatorii relevante prevăzute de legea 
naţională a pădurilor sau de alte acte 
legislative naţionale relevante. Toate aceste 
cerinţe trebuie identificate în program.

Or. en

Amendamentul 1482
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Angajamentele se iau pentru o perioadă de 
cinci - şapte ani. Cu toate acestea, dacă este 
necesar şi justificat în mod corespunzător, 
statele membre pot să prevadă, în 
programele lor de dezvoltare rurală, o 
perioadă mai lungă pentru anumite tipuri 
de angajamente.

Angajamentele se iau pentru o perioadă de 
cinci - şapte ani. Cu toate acestea, dacă este 
necesar şi justificat în mod corespunzător, 
statele membre pot să prevadă, în 
programele lor de dezvoltare rurală, o 
perioadă mai lungă pentru anumite tipuri 
de angajamente. Plăţile pentru arbori sau 
pe proiect pot fi plăţi unice cu condiţia ca 
ele să fie acordate pentru o utilizare 
specifică pe o perioadă de 15 ani.

Or. de

Justificare

Având în vedere procesele de mediu care au loc în zonele împădurite şi în păduri este logic ca 
plăţile pentru arbori şi proiecte să fie condiţionate de o perioadă obligatorie, pentru a putea 
contribui la menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii ecologice a pădurilor.

Amendamentul 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plăţile compensează beneficiarii pentru 
toate sau o parte din costurile suplimentare 
şi pierderile de venit suportate ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plăţile respective pot acoperi şi costurile 
tranzacţionale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentul de 
agromediu. Sprijinul este limitat la 
cuantumul maxim prevăzut în anexa I.

(3) Plăţile compensează beneficiarii pentru 
toate sau o parte din costurile suplimentare 
şi pierderile de venit suportate ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plăţile respective pot acoperi şi costurile 
tranzacţionale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentul de 
agromediu. Sprijinul este limitat la 
cuantumul maxim prevăzut în anexa I. În 
cazuri bine justificate, sprijinul pentru 
acordurile de renunţare la exploatarea 
arborilor sau a zonelor împădurite poate 
fi, de asemenea, acordat sub forma unei 
plăţi unice sau a unor sume forfetare pe 
proiect, calculate pe baza costurilor 
suplimentare şi a pierderii de venituri 
suportate.

Or. de

Justificare

În cazul ecosistemelor forestiere este adesea mult mai eficient să se acorde finanţare prin 
intermediul mai multor proiecte decât pe suprafaţă. O sumă forfetară de 200,--/ha nu pare de 
natură să acopere costurile reale, întrucât pădurile au o perioadă de vegetaţie lungă.

Amendamentul 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se poate acorda sprijin entităţilor 
private, municipalităţilor şi asociaţiilor 
acestora pentru conservarea şi promovarea 
resurselor genetice forestiere, în cadrul 
unor operaţiuni care nu intră sub incidenţa 
alineatelor (1), (2) şi (3).

(4) Se poate acorda sprijin entităţilor 
publice şi private, municipalităţilor şi 
asociaţiilor acestora pentru conservarea şi 
promovarea resurselor genetice forestiere, 
în cadrul unor operaţiuni care nu intră sub 
incidenţa alineatelor (1), (2) şi (3).
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Or. en

Amendamentul 1485
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri promovează forme de cooperare 
care implică cel puţin două entităţi şi, în 
special:

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri este destinat promovării formelor
de cooperare care implică cel puţin două 
entităţi şi, în special:

Or. bg

Amendamentul 1486
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri promovează forme de cooperare 
care implică cel puţin două entităţi şi, în 
special:

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri promovează forme de cooperare 
care implică cel puţin două entităţi, 
inclusiv producători primari, şi, în special:

Or. en

Amendamentul 1487
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) abordări de cooperare între diferiţi (a) abordări de cooperare între fermieri, 
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actori din lanţul agroalimentar din 
Uniune şi din sectorul forestier, precum şi 
între alţi actori care contribuie la realizarea 
obiectivelor şi priorităţilor politicii de 
dezvoltare rurală, inclusiv organizaţiile 
interprofesionale;

întreprinderi din mediul rural şi asociaţii 
şi reţele din domeniul dezvoltării rurale, 
cu un accent special pe micii fermieri şi 
pe microîntreprinderi/întreprinderi mici, 
precum şi între diferiţi actori din lanţurile 
alimentare locale şi regionale, din sectorul 
forestier, precum şi între alţi actori care 
contribuie la realizarea obiectivelor şi 
priorităţilor politicii de dezvoltare rurală, 
inclusiv organizaţiile interprofesionale;

Or. en

Amendamentul 1488
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) abordări de cooperare între diferiţi 
actori din lanţul agroalimentar din Uniune 
şi din sectorul forestier, precum şi între alţi 
actori care contribuie la realizarea 
obiectivelor şi priorităţilor politicii de 
dezvoltare rurală, inclusiv organizaţiile
interprofesionale;

(a) abordări de cooperare între diferiţi 
actori din lanţul agroalimentar din Uniune 
şi din sectorul forestier, precum şi între alţi 
actori care contribuie la realizarea 
obiectivelor şi priorităţilor politicii de 
dezvoltare rurală, inclusiv grupuri de 
producători, organizaţii de producători, 
asociaţii ale organizaţiilor de producători 
şi organizaţii interprofesionale care 
trebuie să beneficieze de eligibilitate şi de 
o mai mare prioritate la finanţare;

Or. en

Amendamentul 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) abordări de cooperare între diferiţi (a) abordări de cooperare între diferiţi 
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actori din lanţul agroalimentar din Uniune 
şi din sectorul forestier, precum şi între alţi 
actori care contribuie la realizarea 
obiectivelor şi priorităţilor politicii de 
dezvoltare rurală, inclusiv organizaţiile 
interprofesionale;

actori din lanţul agroalimentar din Uniune 
şi din sectorul forestier, precum şi între alţi 
actori care contribuie la realizarea 
obiectivelor şi priorităţilor politicii de 
dezvoltare rurală, inclusiv organizaţii
interprofesionale, precum şi actori şi 
organisme implicaţi în dezvoltarea socio-
economică a zonelor rurale; Grupurile de 
producători responsabili de menţiunile de 
calitate, organismele asociative şi actorii 
implicaţi în dezvoltarea socio-economică 
a zonelor rurale în sensul celei de-a şasea 
priorităţi de la articolul 5 ar trebui, de 
asemenea, incluse. Având în vedere că 
prin însăşi natura lor acestea sunt 
structuri cooperative, nu este nevoie de 
mai mult de un organism în cazul 
organizaţiilor intersectoriale.

Or. es

Justificare

Dat fiind că în articol se face referire explicit la „actori care contribuie la realizarea 
priorităţilor politicii de dezvoltare rurală”, înseamnă că trebuie clar indicată şi contribuţia 
altor actori implicaţi în sectorul agricol sau forestier.

Amendamentul 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) abordări de cooperare între diferiţi 
actori din lanţul agroalimentar din Uniune 
şi din sectorul forestier, precum şi între alţi 
actori care contribuie la realizarea 
obiectivelor şi priorităţilor politicii de 
dezvoltare rurală, inclusiv organizaţiile
interprofesionale;

(a) abordări de cooperare între diferiţi 
actori din lanţul agroalimentar din Uniune 
şi din sectorul forestier, precum şi între alţi 
actori care contribuie la realizarea 
obiectivelor şi priorităţilor politicii de 
dezvoltare rurală, în special crearea de 
locuri de muncă în agricultură şi comerţ, 
inclusiv organizaţii interprofesionale;

Or. de
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Amendamentul 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) abordări de cooperare între diferiţi 
actori din lanţul agroalimentar din Uniune 
şi din sectorul forestier, precum şi între alţi 
actori care contribuie la realizarea 
obiectivelor şi priorităţilor politicii de 
dezvoltare rurală, inclusiv organizaţiile
interprofesionale;

(a) abordări de cooperare între diferiţi 
actori din lanţul agroalimentar din Uniune 
şi din sectorul forestier, precum şi între alţi 
actori care contribuie la realizarea 
obiectivelor şi priorităţilor politicii de 
dezvoltare rurală, inclusiv organizaţii
interprofesionale, grupuri de producători 
şi cooperative;

Or. de

Amendamentul 1492
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) abordări de cooperare între diferiţi 
actori din lanţul agroalimentar din Uniune 
şi din sectorul forestier, precum şi între alţi 
actori care contribuie la realizarea 
obiectivelor şi priorităţilor politicii de 
dezvoltare rurală, inclusiv organizaţiile 
interprofesionale;

(a) (Nu priveşte versiunea în limba 
română.)

Or. it

Amendamentul 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) abordări de cooperare între diferiţi 
actori din lanţul agroalimentar din Uniune 
şi din sectorul forestier, precum şi între alţi 
actori care contribuie la realizarea 
obiectivelor şi priorităţilor politicii de 
dezvoltare rurală, inclusiv organizaţiile 
interprofesionale;

(a) abordări de cooperare între diferiţi 
actori din lanţul agroalimentar din Uniune 
şi din sectorul forestier, din economia 
bazată pe resurse biologice, precum şi 
între alţi actori care contribuie la realizarea 
obiectivelor şi priorităţilor politicii de 
dezvoltare rurală, inclusiv organizaţiile 
interprofesionale;

Or. en

Amendamentul 1494
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) crearea de grupuri şi reţele; (b) crearea de grupuri, reţele şi puncte de 
coordonare;

Or. de

Amendamentul 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cooperarea în temeiul alineatului (1) se 
referă în special la următoarele:

(2) Cooperarea în temeiul alineatului (1) se 
referă în special la următoarele domenii 
care implică agricultori, silvicultori, 
întreprinderi din sectorul agroalimentar şi 
forestier sau organizaţii ale acestora:

Or. pt
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Amendamentul 1496
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiecte-pilot; (a) proiecte-pilot, demonstrative şi 
emblematice;

Or. en

Justificare

Este nevoie să se reducă distanţa dintre cercetare şi piaţă. O mai bună cooperare va ajuta la 
facilitarea noilor oportunităţi de afaceri şi de creare de locuri de muncă pentru fermieri şi 
actorii din sectorul dezvoltării rurale.

Amendamentul 1497
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiecte-pilot; (a) proiecte-pilot, demonstrative şi 
emblematice;

Or. en

Justificare

În alte părţi ale lumii, precum Statele Unite, au fost lansate programe demonstrative 
ambiţioase, cu finanţare considerabilă, care au atras deja multe companii europene. De 
asemenea, sprijinul pentru iniţiativele demonstrative şi emblematice, precum şi pentru 
răspândirea produselor bazate pe resurse biologice ar trebui să fie puternic promovat de 
politica agricolă având în vedere nevoia urgentă de a reduce distanţa dintre cercetare şi 
piaţă.

Amendamentul 1498
Daciana Octavia Sârbu
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiecte-pilot; (a) proiecte-pilot, demonstrative şi 
emblematice;

Or. en

Amendamentul 1499
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea de noi produse, practici, 
procese şi tehnologii în sectoarele agricol, 
alimentar şi forestier;

(b) dezvoltarea de noi produse, practici, 
procese şi tehnologii în sectoarele agricol, 
agroalimentar şi forestier;

Or. it

Amendamentul 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea de noi produse, practici, 
procese şi tehnologii în sectoarele agricol, 
alimentar şi forestier;

(b) dezvoltarea şi/sau implementarea de 
noi produse, practici, procese şi tehnologii 
în sectoarele agricol, alimentar şi forestier, 
precum şi a produselor bazate pe resurse 
naturale;

Or. en
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Amendamentul 1501
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea de noi produse, practici, 
procese şi tehnologii în sectoarele agricol, 
alimentar şi forestier;

(b) dezvoltarea şi introducerea de noi 
produse, practici, procese şi tehnologii în 
sectoarele agricol, alimentar şi forestier şi 
formarea profesională aferentă;

Or. en

Amendamentul 1502
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea de noi produse, practici, 
procese şi tehnologii în sectoarele agricol, 
alimentar şi forestier;

(b) implementarea de noi produse, practici, 
procese şi tehnologii în sectoarele agricol, 
alimentar, forestier şi al produselor bazate 
pe resurse biologice;

Or. en

Justificare

În alte părţi ale lumii, precum Statele Unite, au fost lansate programe demonstrative 
ambiţioase, cu finanţare considerabilă, care au atras deja multe companii europene. De 
asemenea, sprijinul pentru iniţiativele demonstrative şi emblematice, precum şi pentru 
răspândirea produselor bazate pe resurse biologice ar trebui să fie puternic promovat de 
politica agricolă având în vedere nevoia urgentă de a reduce distanţa dintre cercetare şi 
piaţă.

Amendamentul 1503
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea de noi produse, practici, 
procese şi tehnologii în sectoarele agricol, 
alimentar şi forestier;

(b) cooperarea pe orizontală şi verticală la 
nivelul actorilor din lanţul alimentar 
(seminţe, îngrăşăminte, produse de 
protecţie a plantelor, echipamente, 
distribuitori, printre altele) pentru 
dezvoltarea de practici agricole, produse, 
procese şi tehnologii mai eficiente şi mai 
ecologice în sectoarele agricol, alimentar şi 
forestier şi pentru reducerea deşeurilor;

Or. en

Justificare

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Amendamentul 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cooperarea la nivelul actorilor din 
lanţul alimentar pentru dezvoltarea de 
practici, produse, procese şi tehnologii 
agricole mai eficiente şi mai productive în 
sectoarele agricol, alimentar şi forestier şi 
pentru reducerea deşeurilor;

Or. en
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Amendamentul 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cooperare între micii operatori în ceea 
ce priveşte organizarea de procese de lucru 
comune, partajarea echipamentelor şi a 
resurselor;

(c) cooperare între diferiţii operatori în 
ceea ce priveşte organizarea de procese de 
lucru comune, partajarea echipamentelor şi 
a resurselor;

Or. es

Amendamentul 1506
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din lanţul alimentar în vederea 
stabilirii de platforme logistice pentru 
promovarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale;

(d) cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din lanţul alimentar în vederea 
stabilirii de platforme logistice pentru 
promovarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare, a pieţelor locale şi creşterea 
beneficiilor pentru producători în cadrul 
lanţului de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 1507
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din lanţul alimentar în vederea 

(d) cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din lanţul alimentar în vederea 
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stabilirii de platforme logistice pentru
promovarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale;

stabilirii de platforme logistice pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea de lanţuri locale 
de comerţ şi de valoare, scurtând, astfel, 
lanţurile de aprovizionare, precum şi
pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de pieţe
locale şi regionale;

Or. de

Amendamentul 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din lanţul alimentar în vederea 
stabilirii de platforme logistice pentru 
promovarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale;

(d) cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din lanţul alimentar în vederea 
stabilirii de platforme logistice pentru 
promovarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare, a pieţelor locale şi alte 
tipuri de canale de distribuţie, diferite de 
cele obişnuite;

Or. es

Amendamentul 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din lanţul alimentar în vederea 
stabilirii de platforme logistice pentru 
promovarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale;

(d) cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din lanţul alimentar în vederea 
stabilirii de platforme logistice pentru 
promovarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare, a pieţelor locale, îndeosebi 
pentru produsele de calitate menţionate la 
articolul 17 alineatul (1) literele (a) şi (b);

Or. en
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Amendamentul 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) activităţi de diversificare care oferă 
servicii alimentare şi de alt tip în 
domeniul agroturismului, culturii şi 
sportului de agrement în zonele rurale. 

Or. fr

Amendamentul 1511
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) activităţi de promovare pe plan local 
legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale;

(e) activităţi de promovare pe plan local 
legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale şi 
regionale, precum şi de reducerea risipei 
de alimente;

Or. de

Amendamentul 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) activităţi de promovare pe plan local 
legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale;

(e) activităţi de promovare pe plan local 
legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale, îndeosebi 
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pentru produsele de calitate menţionate la 
articolul 17 alineatul (1) literele (a) şi (b);

Or. en

Amendamentul 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) activităţi de promovare pe plan local 
legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale;

(e) activităţi de promovare pe plan local 
legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare, a pieţelor locale şi a 
produselor care beneficiază de sisteme de 
calitate;

Or. fr

Amendamentul 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) activităţi de promovare pe plan local 
legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale;

(e) activităţi de promovare pe plan local 
legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale şi a altor 
tipuri de canale de distribuţie, diferite de 
cele obişnuite;

Or. es

Amendamentul 1515
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera e a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) activităţi de informare şi de 
promovare legate de dezvoltarea unor 
produse în cadrul schemelor de calitate 
prin intermediul unor sisteme agricole 
precum agricultura ecologică şi 
agricultura de mare valoare naturală;

Or. en

Amendamentul 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) activităţi cu rol de informare şi 
promovare a produselor care fac obiectul 
unor sisteme de calitate, prin intermediul 
unor sisteme de producţie agricolă 
deosebită, cum ar fi agricultura organică 
sau de mare valoare naturală.

Or. en

Amendamentul 1517
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) proiecte în domeniul surselor de 
energie regenerabilă

Or. en
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Amendamentul 1518
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera e b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) sprijin acordat de-a lungul lanţului 
de producţie a alimentelor organice;

Or. en

Amendamentul 1519
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 36 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acţiuni comune în scopul atenuării 
schimbărilor climatice şi al adaptării la 
acestea;

(f) acţiuni comune în scopul atenuării 
schimbărilor climatice şi al adaptării la 
acestea, cum ar fi măsurile legate de 
gestionarea apei şi stocarea apei pentru 
susţinerea activităţilor agricole şi, 
îndeosebi, a sistemelor agricole;

Or. it

Amendamentul 1520
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acţiuni comune în scopul atenuării 
schimbărilor climatice şi al adaptării la 
acestea;

(f) acţiuni comune în scopul atenuării 
schimbărilor climatice şi al adaptării la 
acestea, cum ar fi măsurile legate de 
gestionarea apei şi stocarea apei pentru 
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susţinerea activităţilor agricole şi, 
îndeosebi, a sistemelor agricole;

Or. it

Amendamentul 1521
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acţiuni comune în scopul atenuării 
schimbărilor climatice şi al adaptării la 
acestea;

(f) acţiuni comune în scopul atenuării 
schimbărilor climatice şi al adaptării la 
acestea şi o gestionare mai eficientă a 
apei;

Or. en

Amendamentul 1522
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acţiuni comune în scopul atenuării 
schimbărilor climatice şi al adaptării la 
acestea;

(f) acţiuni comune în scopul atenuării 
schimbărilor climatice şi al adaptării la 
acestea, inclusiv promovarea utilizării 
surselor de energie regenerabile;

Or. en

Amendamentul 1523
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) abordări colective privind proiectele de 
mediu şi practicile ecologice în curs;

(g) abordări coordonate privind proiectele 
de mediu, vizând în principal conservarea 
peisajului agricol, şi practicile ecologice în 
curs;

Or. de

Amendamentul 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) abordări colective privind proiectele de 
mediu şi practicile ecologice în curs;

(g) abordări colective privind proiectele de 
mediu şi practicile ecologice în curs şi 
practicile agricole benefice climei şi 
mediului stabilite la capitolul 2, titlul III 
al Regulamentului (UE) nr. PD/2012;

Or. en

Amendamentul 1525
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) abordări colective privind proiectele de 
mediu şi practicile ecologice în curs;

(g) abordări colective privind proiectele de 
mediu şi practicile ecologice în curs şi 
practicile agricole benefice climei şi 
mediului stabilite la capitolul 2, titlul III 
al Regulamentului (UE) nr. PD/2012;

Or. fr
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Amendamentul 1526
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) abordări colective privind proiectele de 
mediu şi practicile ecologice în curs;

(g) abordări colective privind sistemele 
agricole ecologice, proiectele de mediu şi 
practicile ecologice în curs;

Or. en

Amendamentul 1527
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) cooperare între asociaţii sau 
organizaţii, sau între astfel de organisme 
şi actori individuali, care contribuie la 
conservarea peisajului agricol şi a 
patrimoniului cultural;

Or. de

Amendamentul 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) abordări colective ale creării de 
locuri de muncă în zonele rurale, inclusiv 
şi îndeosebi pentru femei şi tineri;

Or. de
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Amendamentul 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera g b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) abordări colective ale îmbunătăţirii 
calităţii vieţii şi a infrastructurii rurale;

Or. de

Amendamentul 1530
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din cadrul lanţurilor de 
aprovizionare în ceea ce priveşte producţia 
sustenabilă de biomasă, care să fie utilizată 
în scopul producerii de alimente şi de 
energie şi în cadrul proceselor industriale.

(h) cooperare orizontală şi verticală între 
actorii din cadrul lanţurilor de 
aprovizionare în ceea ce priveşte producţia 
sustenabilă de biomasă, care să fie utilizată 
în scopul producerii de alimente şi de 
energie şi în cadrul proceselor industriale şi 
în gestionarea şi stocarea apei pentru 
susţinerea activităţilor agricole şi, 
îndeosebi, a sistemelor agricole.

Or. it

Amendamentul 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera h a  (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) promovarea conexiunilor dintre 
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zonele rurale şi cele urbane pentru a 
îmbunătăţi circulaţia substanţelor 
nutritive;

Or. en

Justificare

Aceasta ar trebui să includă înfiinţarea unui sistem de colectare a deşeurilor organice, 
extragerea biogazului şi investiţii în fertilizarea solurilor cu produsele reziduale, în cazul în 
care produsele reziduale au o calitate suficient de bună pentru a fi folosite ca îngrăşăminte.

Amendamentul 1532
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) implementarea, în special de către 
parteneriate public-privat, altele decât cele 
definite la articolul 28 alineatul (1) litera 
(b) din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], 
a strategiilor de dezvoltare locală care 
abordează una sau mai multe dintre 
priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală;

(i) implementarea, în special de către 
parteneriate publice şi private, altele decât 
cele definite la articolul 28 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. [CSF/2012], a strategiilor de dezvoltare 
locală care abordează una sau mai multe 
dintre priorităţile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală;

Or. bg

Amendamentul 1533
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) elaborarea de planuri de gestionare a 
pădurilor sau a unor instrumente 
echivalente.

(j) elaborarea de planuri de gestionare a 
pădurilor, în conformitate cu o gestionare 
sustenabilă a pădurilor şi cu includerea 
de măsuri în domeniul biodiversităţii, 
pentru a obţine o îmbunătăţire 
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măsurabilă a stării de conservare a 
speciilor şi habitatelor care depind de 
silvicultură sau sunt afectate de ea, în 
conformitate cu Strategia UE în domeniul 
biodiversităţii.

Or. en

Amendamentul 1534
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera j a  (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) Facilitarea transferului de cunoştinţe 
şi cooperare între generaţii menit să 
încurajeze schimbul de generaţii în 
agricultură dar şi transferul de terenuri 
agricole.

Or. ro

Amendamentul 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera j a  (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) cooperare pentru promovarea 
incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi 
a dezvoltării economice în zonele rurale.

Or. es

Amendamentul 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera j b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) promovarea contractelor în domeniul 
agroalimentar între producători şi 
procesatori care ţin cont de costurile de 
producţie la stabilirea preţului.

Or. es

Justificare

Dezechilibrele din lanţul alimentar trebuie corectate. Aceasta presupune negocieri colective 
la nivelul organizaţiilor intersectoriale, asigurând, la stabilirea preţului, luarea în calcul a 
unor parametri specifici, inclusiv costurile de producţie, şi asigurând, pe viitor, viabilitatea 
economică a fermelor.

Amendamentul 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera j a  (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) dezvoltarea şi/sau comercializarea de 
servicii turistice asociate turismului rural.

Or. de

Justificare

Dezvoltarea şi promovarea agroturismului sunt de o importanţă extraordinară pentru 
agricultură. Turismul este foarte legat de agricultură în multe regiuni.

Amendamentul 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera j b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) dezvoltarea proiectelor de 
„agricultură socială” (după exemplul 
Green Care).

Or. de

Justificare

Dezvoltarea de noi tipuri de agricultură precum „agricultura socială”, după exemplul 
proiectului UE „Green Care” este importantă pentru economia regională, precum şi pentru 
ferme, întrucât oferă oportunitatea unui venit suplimentar.

Amendamentul 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera j a  (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) ar trebui promovată producţia 
nedăunătoare animalelor prin cooperarea 
între actorii din lanţul de distribuţie.

Or. en

Amendamentul 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (b) se acordă exclusiv noilor 
grupuri şi reţele formate şi celor care 
încep o nouă activitate.

eliminat

Sprijinul pentru operaţiunile prevăzute la 
alineatul (2) litera (b) poate fi acordat şi 
actorilor individuali, dacă această 
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posibilitate este prevăzută în programul de 
dezvoltare rurală.

Or. fr

Amendamentul 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul pentru operaţiunile prevăzute la 
alineatul (2) litera (b) poate fi acordat şi 
actorilor individuali, dacă această 
posibilitate este prevăzută în programul de 
dezvoltare rurală.

Sprijinul pentru operaţiunile prevăzute la 
alineatul (2) litera (b) poate fi acordat şi 
actorilor individuali, dacă această 
posibilitate este prevăzută în programul de 
dezvoltare rurală.

Sprijinul pentru operaţiunile prevăzute la 
alineatul (2) poate fi acordat şi 
operatorilor participanţi la un singur 
proiect dacă aceştia acţionează în 
parteneriat şi dacă acest lucru este 
prevăzut în programul de dezvoltare.

Or. fr

Amendamentul 1542
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Acolo unde se implementează un plan 
de afaceri, un plan de gestionare a 
pădurilor sau un plan echivalent sau o 
strategie de dezvoltare, statele membre pot 
acorda ajutorul fie sub forma unei sume 
globale care să acopere costurile de 
cooperare şi costurile aferente proiectelor 
implementate, fie sub forma unei sume 
care să acopere numai costurile de 

(6) În cazul cooperării în sectorul 
forestier, cu excepţia măsurii de la 
alineatul (2) litera (j), sprijinul este 
condiţionat de prezentarea unui plan de 
gospodărire a pădurii sau a unui 
instrument echivalent care să conţină 
măsuri în domeniul biodiversităţii, pentru 
a obţine o îmbunătăţire măsurabilă a 
stării de conservare a speciilor şi 
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cooperare, folosind în acest caz fonduri 
provenind din cadrul altor măsuri sau alte 
fonduri ale Uniunii destinate implementării 
de proiecte.

habitatelor care depind de silvicultură sau 
sunt afectate de ea, în conformitate cu 
Strategia UE în domeniul biodiversităţii. 
În plus, sprijinul pentru măsurile în 
favoarea silviculturii ar trebui să se 
bazeze pe un standard privind bunele 
practici în domeniul silviculturii. Acolo 
unde se implementează un plan de afaceri, 
un plan de gestionare a pădurilor sau un 
plan echivalent sau o strategie de 
dezvoltare, statele membre pot acorda 
ajutorul fie sub forma unei sume globale 
care să acopere costurile de cooperare şi 
costurile aferente proiectelor implementate, 
fie sub forma unei sume care să acopere 
numai costurile de cooperare, folosind în 
acest caz fonduri provenind din cadrul altor 
măsuri sau alte fonduri ale Uniunii 
destinate implementării de proiecte. Toate 
ajutoarele pentru utilizarea şi producerea 
de bioenergie ar trebui să se bazeze pe 
criterii de sustenabilitate.

Or. en

Amendamentul 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cooperarea în cadrul acestei măsuri 
poate fi combinată cu proiecte sprijinite de 
fonduri ale Uniunii, altele decât FEADR, 
pe acelaşi teritoriu. Statele membre 
garantează evitarea supracompensării ca 
urmare a combinării acestei măsuri cu alte 
instrumente de sprijin naţionale sau ale 
Uniunii.

(9) Cooperarea în cadrul acestei măsuri 
poate fi combinată cu proiecte sprijinite de 
fonduri ale Uniunii, altele decât FEADR, 
pe acelaşi teritoriu. Statele membre 
garantează evitarea supracompensării ca 
urmare a combinării acestei măsuri cu alte 
instrumente de sprijin naţionale sau ale 
Uniunii. În programele transmise de către 
statele membre vor fi specificate 
caracteristicile proiectelor-pilot, 
grupurilor, reţelelor, lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi ale pieţelor locale care 
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vor fi eligibile pentru sprijin.

Or. en

Amendamentul 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind specificarea mai 
detaliată a caracteristicilor proiectelor-
pilot, ale grupurilor, ale reţelelor, ale 
lanţurilor scurte de aprovizionare şi ale 
pieţelor locale care vor fi eligibile pentru 
sprijin, precum şi privind condiţiile de 
acordare a ajutorului pentru tipurile de 
operaţiuni enumerate la alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1545
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind specificarea mai 
detaliată a caracteristicilor proiectelor-
pilot, ale grupurilor, ale reţelelor, ale 
lanţurilor scurte de aprovizionare şi ale 
pieţelor locale care vor fi eligibile pentru 
sprijin, precum şi privind condiţiile de 
acordare a ajutorului pentru tipurile de 
operaţiuni enumerate la alineatul (2).

(10) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind specificarea mai 
detaliată a caracteristicilor proiectelor-
pilot, ale grupurilor, ale reţelelor, ale 
lanţurilor scurte de aprovizionare şi ale 
pieţelor locale care vor fi eligibile pentru 
sprijin, precum şi privind condiţiile de 
acordare a ajutorului pentru tipurile de 
operaţiuni enumerate la alineatul (2). O 
sumă minimă este prevăzută în fiecare 
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program naţional sau regional pentru 
sprijinirea cooperării iniţiate la nivelul 
fiecărui grup de acţiune.

Or. fr

Amendamentul 1546
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr
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Amendamentul 1549
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. it

Justificare

Se propune mutarea „instrumentelor de stabilizare a veniturilor” de la al doilea la primul 
pilon pentru a face implementarea acestora simplă, fluidă şi adecvată, precum şi pentru 
conformitate cu obiectivele de la primul pilon privind venitul garantat. Utilizarea acestor 
instrumente în cadrul celui de-al doilea pilon (dezvoltare rurală) ar putea duce la concurenţă 
neloială sau la a aplicare neuniformă la nivel comunitar, întrucât programele de dezvoltare 
rurală ţin de politica la nivel regional sau local fiind în definitiv legate de capacitatea de 
cofinanţare.

Amendamentul 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuţii financiare plătite direct 
fermierilor, la primele de asigurarea a 
culturilor, a animalelor şi a plantelor 
împotriva pierderilor economice cauzate de 
fenomene meteorologice nefavorabile, de 
boli ale animalelor sau ale plantelor sau de 
infestarea parazitară;

(a) contribuţii la primele de asigurarea a 
culturilor, a animalelor şi a plantelor 
împotriva pierderilor economice cauzate de 
fenomene meteorologice nefavorabile, de 
boli ale animalelor sau ale plantelor sau de 
infestarea parazitară;

Or. fr

Amendamentul 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuţii financiare plătite direct 
fermierilor, la primele de asigurarea a 
culturilor, a animalelor şi a plantelor 
împotriva pierderilor economice cauzate de 
fenomene meteorologice nefavorabile, de 
boli ale animalelor sau ale plantelor sau de 
infestarea parazitară;

(a) contribuţii financiare plătite direct 
fermierilor sau grupurilor de fermieri sau 
prin intermediul participării financiare a 
guvernului la sistemele de asigurare, la 
primele de asigurare a culturilor, a 
animalelor şi a plantelor împotriva 
pierderilor economice cauzate de fenomene 
meteorologice nefavorabile, de boli ale 
animalelor sau ale plantelor sau de 
infestarea parazitară;

Or. en

Amendamentul 1552
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuţii financiare plătite direct 
fermierilor, la primele de asigurarea a 
culturilor, a animalelor şi a plantelor 
împotriva pierderilor economice cauzate de 
fenomene meteorologice nefavorabile, de 
boli ale animalelor sau ale plantelor sau de 
infestarea parazitară;

(a) contribuţii financiare plătite direct 
fermierilor sau asociaţiilor sau 
organizaţiilor de fermieri, la primele de 
asigurare a culturilor, a animalelor şi a 
plantelor împotriva pierderilor economice 
cauzate de fenomene meteorologice 
nefavorabile, de boli ale animalelor sau ale 
plantelor sau de infestarea parazitară;

Or. it

Amendamentul 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuţii financiare plătite direct 
fermierilor, la primele de asigurarea a 
culturilor, a animalelor şi a plantelor 
împotriva pierderilor economice cauzate de 
fenomene meteorologice nefavorabile, de 
boli ale animalelor sau ale plantelor sau de 
infestarea parazitară;

(a) contribuţii financiare plătite direct 
fermierilor cooperativelor sau 
organizaţiilor de producători ale acestora 
recunoscute în temeiul articolului 106 din 
Regulamentul (UE) nr. (OCP/2012), la 
primele de asigurare a culturilor, a 
animalelor şi a plantelor împotriva 
pierderilor economice cauzate de fenomene 
meteorologice nefavorabile, de boli ale 
animalelor sau ale plantelor sau de 
infestarea parazitară;

Or. pt

Amendamentul 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuţii financiare plătite direct 
fermierilor, la primele de asigurarea a 
culturilor, a animalelor şi a plantelor
împotriva pierderilor economice cauzate de 
fenomene meteorologice nefavorabile, de 
boli ale animalelor sau ale plantelor sau de 
infestarea parazitară;

(a) contribuţii financiare plătite direct 
fermierilor şi producătorilor de produse 
forestiere, la primele de asigurare a 
culturilor, a animalelor, a plantelor şi a
pădurilor împotriva pierderilor economice 
cauzate de fenomene meteorologice 
nefavorabile, de incendii, de boli ale 
animalelor sau ale plantelor sau de 
infestarea parazitară sau a costurilor de 
reîmpădurire;

Or. fr

Amendamentul 1555
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuţii financiare plătite direct 
fermierilor, la primele de asigurarea a 
culturilor, a animalelor şi a plantelor 
împotriva pierderilor economice cauzate de 
fenomene meteorologice nefavorabile, de 
boli ale animalelor sau ale plantelor sau de 
infestarea parazitară;

(a) contribuţii financiare plătite direct 
fermierilor, la primele de asigurarea a 
culturilor, a animalelor şi a plantelor 
împotriva pierderilor economice cauzate de 
fenomene meteorologice nefavorabile, de 
animale sălbatice, inclusiv păsări, de boli 
ale animalelor sau ale plantelor sau de 
infestarea parazitară;

Or. lv

Amendamentul 1556
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Sprijinul menţionat la alineatul (1) 
litera (a) de mai sus se acordă direct 
fermierilor sau asociaţiilor de fermieri 
recunoscute de statul membru în care 
acestea au încheiat contracte de asigurare 
colective în numele membrilor lor.

Or. it

Amendamentul 1557
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
sau plătite direct fermierilor destinate 
plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
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incident de mediu; animalelor sau a plantelor sau invaziei 
unor specii dăunătoare sau de un incident 
de mediu sau de o catastrofă climatică;

Or. fr

Amendamentul 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu;

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale
sau la societăţi de asigurări destinate 
plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor, de un incident 
de mediu sau de fenomene meteorologice 
nefavorabile, inclusiv secete;

Or. es

Justificare

Majoritatea statelor membre au un sistem de asigurări agricole, conceput în mod clar astfel 
încât să preia riscurile cu care se confruntă fermierii. Sistemul de asigurări este mai 
răspândit şi mai flexibil de aplicat decât sistemul fondurilor mutuale, care nici nu există în 
multe ţări. Ar trebui să se lase statelor membre flexibilitatea de a alege forma în care doresc 
să dezvolte acest instrument, în conformitate cu propriile sisteme de management al riscului.

Amendamentul 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor, cooperativelor sau 
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cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu;

organizaţiilor de producători ale acestora 
recunoscute în temeiul articolului 106 din 
Regulamentul (UE) nr. (OCP/2012),
pentru pierderile economice cauzate de 
izbucnirea unei boli a animalelor sau a 
plantelor sau de un incident de mediu;

Or. pt

Amendamentul 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu;

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de fenomene climatice 
nefavorabile, de infestarea cu dăunători,
de izbucnirea unei boli a animalelor sau a 
plantelor sau de un incident de mediu;

Or. en

Amendamentul 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu;

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau de organisme dăunătoare 
animalelor sau plantelor sau de un 
incident de mediu;
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Or. fr

Amendamentul 1562
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu;

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de fenomene climatice 
nefavorabile, de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu;

Or. it

Amendamentul 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu;

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu; sau de fenomene 
climatice nefavorabile, inclusiv secete şi 
inundaţii;

Or. en

Amendamentul 1564
Petri Sarvamaa
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu;

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu sau de fenomene 
meteorologice nefavorabile;

Or. en

Amendamentul 1565
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu;

(b) contribuţii financiare la fonduri mutuale 
destinate plătirii de compensaţii financiare 
fermierilor pentru pierderile economice 
cauzate de fenomene climatice 
nefavorabile, de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu;

Or. en

Amendamentul 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care 

eliminat
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acordă compensaţii fermierilor care se 
confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

Or. de

Justificare

Soluţiile de stabilizare a veniturilor de acest tip sunt cu mult mai puţin eficiente decât 
oportunităţile de acoperire a riscului bazate pe bilete la ordin şi pieţele la termen.

Amendamentul 1567
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care 
acordă compensaţii fermierilor care se 
confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

eliminat

Or. en

Justificare

Instrumentul de stabilizare a veniturilor nu ar trebui inclus în fondurile pentru dezvoltarea 
rurală, întrucât ar putea fi foarte costisitor şi în situaţii extreme ar putea fi nevoie să fie mai 
mare decât sumele alocate de unele state membre pentru pilonul II, după cum indică 
Evaluarea de impact a Comisiei.

Amendamentul 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 

eliminat
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financiare la fonduri mutuale, care 
acordă compensaţii fermierilor care se 
confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

Or. en

Amendamentul 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care 
acordă compensaţii fermierilor care se 
confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1570
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 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care
acordă compensaţii fermierilor care se 
confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unui fond mutual, 
care să acorde compensaţii fermierilor care 
se confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

Or. it
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Amendamentul 1571
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care
acordă compensaţii fermierilor care se 
confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor fonduri
mutuale, care să acorde compensaţii 
fermierilor care se confruntă cu o scădere 
drastică a veniturilor lor.

Or. it

Amendamentul 1572
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care acordă 
compensaţii fermierilor care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, pentru plata de prime de 
asigurare şi/sau a unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale sau la 
asigurări, care acordă compensaţii 
fermierilor care se confruntă cu o scădere 
drastică a veniturilor lor.

Or. it

Amendamentul 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care acordă 
compensaţii fermierilor care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
pentru plata de prime de asigurare şi/sau 
a unor contribuţii financiare la fonduri 
mutuale sau la asigurări, care acordă 
compensaţii fermierilor care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.

Or. it

Amendamentul 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care acordă 
compensaţii fermierilor care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii la 
sistemele de asigurare a pierderii de 
venituri şi a unor contribuţii financiare la 
fonduri mutuale, care acordă compensaţii 
fermierilor care se confruntă cu o scădere 
drastică a veniturilor lor sau cooperativelor 
sau organizaţiilor de producători ale
acestora recunoscute în temeiul 
articolului 106 din Regulamentul (UE) 
nr. (OCP/2012) care au suferit pierderi 
economice.

Or. pt

Amendamentul 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care acordă 
compensaţii fermierilor care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale sau prime de 
asigurări, care acordă compensaţii 
fermierilor care se confruntă cu o scădere 
drastică a veniturilor lor.

Or. es

Justificare

Nici o ţară din UE nu are vreo experienţă până în prezent în ceea ce priveşte instrumentele de 
stabilizare a veniturilor. De aceea, ar trebui să li se acorde statelor membre posibilitatea de 
a dezvolta acest instrument în contextul modelelor actuale de management al riscului.  În 
orice caz, majoritatea statelor membre au un sistem de asigurări agricole, conceput astfel 
încât să preia riscurile cu care se confruntă fermierii.

Amendamentul 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care acordă 
compensaţii fermierilor care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale sau prime de 
asigurări, care acordă compensaţii 
fermierilor care se confruntă cu o scădere 
drastică a veniturilor lor.

Or. es

Justificare

Pentru a încuraja flexibilitate pentru a fi realişti în privinţa modului în care mecanismele de 
asigurare sunt incorporate în instrumentele de stabilizare.

Amendamentul 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care acordă 
compensaţii fermierilor care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale sau prime de 
asigurări, care acordă compensaţii 
fermierilor care se confruntă cu o scădere 
drastică a veniturilor lor.

Or. es

Amendamentul 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care acordă 
compensaţii fermierilor care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale sau prime de 
asigurări, care acordă compensaţii 
fermierilor care se confruntă cu o scădere 
drastică a veniturilor lor.

Or. en

Amendamentul 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care acordă 
compensaţii fermierilor care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care acordă 
compensaţii fermierilor care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor sau a 
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unor contribuţii financiare plătite direct 
fermierilor pentru plata de prime de 
asigurare pentru a acoperi riscul unei 
scăderi drastice a veniturilor.

Or. it

Amendamentul 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care acordă 
compensaţii fermierilor care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la instrumente de asigurare a 
veniturilor şi la fonduri mutuale, care 
acordă compensaţii fermierilor care se 
confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

Or. fr

Amendamentul 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care acordă 
compensaţii fermierilor care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.

(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuţii 
financiare la fonduri mutuale, care acordă 
compensaţii fermierilor pentru scăderea
drastică a veniturilor lor.

Or. en
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Amendamentul 1582
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Sprijinul ce urmează a fi acordat 
fermierilor în temeiul instrumentelor 
menţionate la articolele 38, 39 şi 40 ar 
trebui să se bazeze pe o evaluare a 
pierderilor suferite de un fermier 
individual sau pe sisteme voluntare bazate 
pe indici.

Or. en

Amendamentul 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) şi (c), „fond mutual” înseamnă 
un sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislaţia sa naţională şi 
care permite fermierilor afiliaţi să încheie 
o asigurare, prin care se acordă plăţi 
compensatorii fermierilor afiliaţi care 
sunt afectaţi de pierderi economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu sau care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1584
Petri Sarvamaa
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) şi (c), „fond mutual” înseamnă 
un sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislaţia sa naţională şi 
care permite fermierilor afiliaţi să încheie o 
asigurare, prin care se acordă plăţi 
compensatorii fermierilor afiliaţi care sunt 
afectaţi de pierderi economice cauzate de 
izbucnirea unei boli a animalelor sau a 
plantelor sau de un incident de mediu sau 
care se confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) şi (c), „fond mutual” înseamnă 
un sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislaţia sa naţională şi 
care permite fermierilor afiliaţi să încheie o 
asigurare, prin care se acordă plăţi 
compensatorii fermierilor afiliaţi care sunt 
afectaţi de pierderi economice cauzate de 
izbucnirea unei boli a animalelor sau a 
plantelor sau de fenomene climatice 
nefavorabile sau care se confruntă cu o 
scădere drastică a veniturilor lor.

Or. en

Amendamentul 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) şi (c), „fond mutual” înseamnă 
un sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislaţia sa naţională şi 
care permite fermierilor afiliaţi să încheie o 
asigurare, prin care se acordă plăţi 
compensatorii fermierilor afiliaţi care sunt 
afectaţi de pierderi economice cauzate de 
izbucnirea unei boli a animalelor sau a 
plantelor sau de un incident de mediu sau 
care se confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) şi (c), „fond mutual” înseamnă 
un sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislaţia sa naţională şi 
care permite fermierilor afiliaţi să încheie o 
asigurare, prin care se acordă plăţi 
compensatorii fermierilor afiliaţi pentru
pierderi economice cauzate de izbucnirea 
unei boli a animalelor sau a plantelor, de 
un incident de mediu sau de o infestare cu 
dăunători sau de fenomene climatice 
nefavorabile sau care se confruntă cu o 
scădere drastică a veniturilor lor.

Or. en
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Amendamentul 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) şi (c), „fond mutual” înseamnă 
un sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislaţia sa naţională şi 
care permite fermierilor afiliaţi să încheie o 
asigurare, prin care se acordă plăţi 
compensatorii fermierilor afiliaţi care sunt 
afectaţi de pierderi economice cauzate de 
izbucnirea unei boli a animalelor sau a 
plantelor sau de un incident de mediu sau 
care se confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) şi (c), „fond mutual” sau 
„societate de asigurări” înseamnă un 
sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislaţia sa naţională şi 
care permite fermierilor afiliaţi să încheie o 
asigurare, prin care se acordă plăţi 
compensatorii fermierilor afiliaţi care sunt 
afectaţi de pierderi economice cauzate de 
izbucnirea unei boli a animalelor sau a 
plantelor, de un incident de mediu sau de 
fenomene climatice nefavorabile sau care 
se confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

Or. es

Amendamentul 1587
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) şi (c), „fond mutual” înseamnă 
un sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislaţia sa naţională şi 
care permite fermierilor afiliaţi să încheie o 
asigurare, prin care se acordă plăţi 
compensatorii fermierilor afiliaţi care sunt 
afectaţi de pierderi economice cauzate de 
izbucnirea unei boli a animalelor sau a 
plantelor sau de un incident de mediu sau 
care se confruntă cu o scădere drastică a 

(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) şi (c), „fond mutual” înseamnă 
un sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislaţia sa naţională şi 
care permite fermierilor afiliaţi să încheie o 
asigurare, prin care se acordă plăţi 
compensatorii fermierilor afiliaţi care sunt 
afectaţi de pierderi economice cauzate de 
fenomene climatice nefavorabile, 
izbucnirea unei boli a animalelor sau a 
plantelor sau de un incident de mediu sau 
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veniturilor lor. care se confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor.

Or. it

Amendamentul 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre garantează evitarea 
supracompensării ca urmare a combinării 
acestei măsuri cu alte instrumente de 
sprijin naţionale sau ale Uniunii sau cu 
sisteme private de asigurări. Ajutorul 
direct pentru venit primit din Fondul 
european de ajustare la globalizare 
(denumit în continuare „FEG”) va fi, de 
asemenea, luat în considerare la 
estimarea nivelurilor veniturilor 
fermierilor.

eliminat

Or. es

Justificare

Această condiţie nu este necesară întrucât limitele impuse pentru evaluarea pierderilor iau 
deja în calcul toate veniturile şi, în plus, numai un procent, care nu poate fi mai mare decât 
70% din diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, este compensat. Ceea ce înseamnă că fiecare 
fermier este obligat să preia el însuşi 30% din riscuri..

Amendamentul 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre garantează evitarea 
supracompensării ca urmare a combinării 

(3) Statele membre garantează evitarea 
supracompensării ca urmare a combinării 
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acestei măsuri cu alte instrumente de 
sprijin naţionale sau ale Uniunii sau cu 
sisteme private de asigurări. Ajutorul 
direct pentru venit primit din Fondul 
european de ajustare la globalizare 
(denumit în continuare „FEG”) va fi, de 
asemenea, luat în considerare la 
estimarea nivelurilor veniturilor 
fermierilor.

acestei măsuri cu alte instrumente de 
sprijin naţionale sau ale Uniunii sau cu 
sisteme private de asigurări.

Or. en

Amendamentul 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3 – nota de subsol 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Regulamentul (UE) nr. […] din […] 
al parlamentului European şi al 
Consiliului privind Fondul european de 
ajustare la globalizare (2014-2020), JO L 
[…], […], p. […].

eliminat

Or. en

Amendamentul 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind durata minimă şi cea 
maximă a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale menţionate 
la articolul 39 alineatul (3) litera (b) şi la 
articolul 40 alineatul (4).

eliminat
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Or. es

Justificare

Punerea instrumentului de stabilizare în cadrul celui de-al doilea pilon, ceea ce înseamnă că 
va fi cofinanţat de statele membre, nu este logic întrucât unele state membre vor decide să îl 
implementeze, iar altele nu. Ca urmare, unii producători vor rămâne într-o situaţie mai puţin 
favorabilă faţă de alţii care vor dispune de instrumente cu care pot contracara aceeaşi criză 
a pieţei. Aceasta distruge unitatea pieţei.

Amendamentul 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat
Asigurarea culturilor, a animalelor şi a 
plantelor
(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care 
acoperă pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de 
infestarea parazitară sau de o măsură 
adoptată în conformitate cu Directiva 
2000/29/CE în scopul eradicării sau al 
prevenirii răspândirii unei boli a plantelor 
sau a unei infestări parazitare care 
distruge peste 30 % din producţia medie 
anuală a unui fermier în perioada de trei 
ani imediat anterioară sau într-o perioadă 
medie de trei ani bazată pe perioada 
imediat anterioară de cinci ani, excluzând 
valorile minime şi maxime.
(2)
Producerea unui fenomen meteorologic 
nefavorabil, izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau infestarea 
parazitară trebuie să fie recunoscută ca 
atare în mod oficial de către autoritatea 
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competentă a statului membru în cauză.
Dacă este adecvat, statele membre pot 
stabili în avans criterii pe baza cărora 
această recunoaştere formală se 
consideră a fi acordată.
(3) 
Plăţile de asigurare compensează cel mult 
costurile totale aferente reparării 
daunelor menţionate la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) şi nu impun cerinţe 
sau menţiuni legate de tipul sau cantitatea 
producţiei viitoare.
Statele membre pot limita cuantumul 
primei eligibile pentru sprijin aplicând 
plafoane corespunzătoare.
(4) Sprijinul este limitat la rata maximă 
prevăzută în anexa I.

Or. en

Amendamentul 1593
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat
Asigurarea culturilor, a animalelor şi a 
plantelor
(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care 
acoperă pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de 
infestarea parazitară sau de o măsură 
adoptată în conformitate cu Directiva 
2000/29/CE în scopul eradicării sau al 
prevenirii răspândirii unei boli a plantelor 
sau a unei infestări parazitare care 
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distruge peste 30 % din producţia medie 
anuală a unui fermier în perioada de trei 
ani imediat anterioară sau într-o perioadă 
medie de trei ani bazată pe perioada 
imediat anterioară de cinci ani, excluzând 
valorile minime şi maxime.
(2)
Producerea unui fenomen meteorologic 
nefavorabil, izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau infestarea 
parazitară trebuie să fie recunoscută ca 
atare în mod oficial de către autoritatea 
competentă a statului membru în cauză.
Dacă este adecvat, statele membre pot 
stabili în avans criterii pe baza cărora 
această recunoaştere formală se 
consideră a fi acordată.
(3)
Plăţile de asigurare compensează cel mult 
costurile totale aferente reparării 
daunelor menţionate la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) şi nu impun cerinţe 
sau menţiuni legate de tipul sau cantitatea 
producţiei viitoare.
Statele membre pot limita cuantumul 
primei eligibile pentru sprijin aplicând 
plafoane corespunzătoare.
(4) Sprijinul este limitat la rata maximă 
prevăzută în anexa I.

Or. en

Amendamentul 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat
articolul 38 alineatul (5) Asigurarea 



PE494.480v01-00 98/176 AM\909514RO.doc

RO

culturilor, a animalelor şi a plantelor
(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care 
acoperă pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de 
infestarea parazitară sau de o măsură 
adoptată în conformitate cu Directiva 
2000/29/CE în scopul eradicării sau al 
prevenirii răspândirii unei boli a plantelor 
sau a unei infestări parazitare care 
distruge peste 30 % din producţia medie 
anuală a unui fermier în perioada de trei 
ani imediat anterioară sau într-o perioadă 
medie de trei ani bazată pe perioada 
imediat anterioară de cinci ani, excluzând 
valorile minime şi maxime.
(2)
Producerea unui fenomen meteorologic 
nefavorabil, izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau infestarea 
parazitară trebuie să fie recunoscută ca 
atare în mod oficial de către autoritatea 
competentă a statului membru în cauză.
Dacă este adecvat, statele membre pot 
stabili în avans criterii pe baza cărora 
această recunoaştere formală se 
consideră a fi acordată.
(3)
Plăţile de asigurare compensează cel mult 
costurile totale aferente reparării 
daunelor menţionate la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) şi nu impun cerinţe 
sau menţiuni legate de tipul sau cantitatea 
producţiei viitoare.
Statele membre pot limita cuantumul 
primei eligibile pentru sprijin aplicând 
plafoane corespunzătoare.
(4) Sprijinul este limitat la rata maximă 
prevăzută în anexa I.

Or. fr
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Amendamentul 1595
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat
articolul 38 alineatul (5) Asigurarea 
culturilor, a animalelor şi a plantelor
(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care 
acoperă pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de 
infestarea parazitară sau de o măsură 
adoptată în conformitate cu Directiva 
2000/29/CE în scopul eradicării sau al 
prevenirii răspândirii unei boli a plantelor 
sau a unei infestări parazitare care 
distruge peste 30 % din producţia medie 
anuală a unui fermier în perioada de trei 
ani imediat anterioară sau într-o perioadă 
medie de trei ani bazată pe perioada 
imediat anterioară de cinci ani, excluzând 
valorile minime şi maxime.
(2)
Producerea unui fenomen meteorologic 
nefavorabil, izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau infestarea 
parazitară trebuie să fie recunoscută ca 
atare în mod oficial de către autoritatea 
competentă a statului membru în cauză.
Dacă este adecvat, statele membre pot 
stabili în avans criterii pe baza cărora 
această recunoaştere formală se 
consideră a fi acordată.
(3)
Plăţile de asigurare compensează cel mult 
costurile totale aferente reparării 
daunelor menţionate la articolul 37 
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alineatul (1) litera (a) şi nu impun cerinţe 
sau menţiuni legate de tipul sau cantitatea 
producţiei viitoare.
Statele membre pot limita cuantumul 
primei eligibile pentru sprijin aplicând 
plafoane corespunzătoare.
(4) Sprijinul este limitat la rata maximă 
prevăzută în anexa I.

Or. it

Amendamentul 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care distruge peste 30 
% din producţia medie anuală a unui 
fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de 
trei ani bazată pe perioada imediat 
anterioară de cinci ani, excluzând valorile 
minime şi maxime.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care provoacă o 
pierdere semnificativă de venituri care 
ţine cont de caracteristicile fiecărui tip de 
produs sau exploataţie. Pierderea se 
calculează ca pierdere echivalentă a 
recoltei într-un anumit an.

Or. es

Justificare

Pragul de 30% este prea mare şi descurajează folosirea de către fermieri a instrumentelor de 
management al riscului. Recolta exploataţiei ar trebui utilizată ca bază, întrucât volatilitatea 
preţurilor şi a costurilor înseamnă că acestea ar trebui determinate individual în fiecare an.
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Amendamentul 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care distruge peste 30 
% din producţia medie anuală a unui 
fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de 
trei ani bazată pe perioada imediat 
anterioară de cinci ani, excluzând valorile 
minime şi maxime.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare. O astfel de asigurare 
ar trebui să acopere pierderile calculate 
pe baza producţiei medii anuale a unui 
sector acoperit de asigurare.

Or. en

Amendamentul 1598
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
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conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care distruge peste 30 
% din producţia medie anuală a unui 
fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de 
trei ani bazată pe perioada imediat 
anterioară de cinci ani, excluzând valorile 
minime şi maxime.

conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care determină o 
scădere a producţiei anuale cu peste 15 % 
în comparaţie cu producţia medie anuală a 
unui fermier. Respectiva producţie medie 
anuală se calculează pe baza cifrelor 
pentru ultimii trei ani sau pentru ultimii
cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime sau, în circumstanţe excepţionale 
bine justificate, extrapolând valorile 
pentru orice an la ultimii cinci ani.
Evaluarea gravităţii pierderilor cauzate se 
poate efectua în funcţie de caracteristicile 
specifice fiecărui tip de produs, având în 
vedere:
(a) indici biologici (cantitatea de biomasă 
pierdută) sau indici echivalenţi de 
pierdere a randamentului, calculaţi la 
nivelul exploataţiei sau la nivel local, 
regional sau naţional sau
(b) indici climatici (precipitaţii, 
temperatură etc.) calculaţi la nivel local, 
regional sau naţional.

Or. pt

Amendamentul 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
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răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care distruge peste 30 
% din producţia medie anuală a unui 
fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime.

răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care distruge peste 15 
% din producţia medie anuală a unui 
fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime.

Pierderile pot fi calculate pentru fiecare 
tip de produs utilizând indici biologici 
(bazaţi, de exemplu, pe cantitatea de 
biomasă pierdută) sau indici echivalenţi 
ai cantităţii de recoltă pierdută stabiliţi la 
nivel de exploataţie sau agregat.

Or. pt

Amendamentul 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care distruge peste 30 
% din producţia medie anuală a unui 
fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care distruge peste 30 
% din producţia medie anuală a unui 
fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime.

Evaluarea gravităţii pierderilor cauzate se 
poate efectua, de asemenea, în funcţie de 
caracteristicile specifice fiecărui tip de 
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produs, având în vedere:
(a) indici biologici (cantitatea de biomasă 
pierdută) sau indici echivalenţi de 
pierdere a randamentului, calculaţi la 
nivelul exploataţiei sau la nivel local, 
regional sau naţional sau
(b) indici climatici (cantitatea de 
precipitaţii, temperatura etc.) calculaţi la 
nivel local, regional sau naţional.

Or. fr

Amendamentul 1601
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care distruge peste 30 
% din producţia medie anuală a unui 
fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care distruge peste 30 
% din producţia medie anuală a unui 
fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. Pentru a calcula pierderile 
individuale suferite de un fermier în urma 
unui eveniment, se pot folosi sisteme 
bazate pe indici.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se permită folosirea sistemelor bazate pe indici dacă statele membre doresc acest 
lucru, în vederea simplificării administrative.

Amendamentul 1602
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care distruge peste 30 
% din producţia medie anuală a unui 
fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care acoperă 
pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de infestarea 
parazitară sau de o măsură adoptată în 
conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care distruge peste 30 
% din producţia medie anuală a culturilor 
agricole sau a speciilor individuale de 
animale de fermă ale unui fermier în 
perioada de trei ani imediat anterioară sau 
într-o perioadă medie de trei ani bazată pe 
perioada imediat anterioară de cinci ani, 
excluzând valorile minime şi maxime.

Or. en

Amendamentul 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care garanţia menţionată 
la alineatul (1) este inclusă într-o 
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asigurare care mai acoperă şi alte riscuri, 
proporţia primei corespunzătoare 
garanţiei menţionate la alineatul (1) este 
eligibilă pentru ajutoare în temeiul 
articolului 37 alineatul (1) litera (a).

Or. fr

Amendamentul 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 1606
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat
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Or. it

Amendamentul 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 39 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fonduri mutuale pentru bolile animalelor şi 
ale plantelor şi pentru incidentele de mediu

Fonduri mutuale pentru bolile animalelor şi 
ale plantelor sau organismele dăunătoare 
animalelor sau plantelor şi pentru 
incidentele de mediu 

Or. fr

Amendamentul 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 39 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fonduri mutuale pentru bolile animalelor şi 
ale plantelor şi pentru incidentele de mediu

Fonduri mutuale şi asigurări pentru bolile 
animalelor şi ale plantelor, pentru 
incidentele de mediu şi pentru fenomene 
meteorologice nefavorabile

Or. es

Amendamentul 1609
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a fi eligibil pentru sprijin, fondul (1) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
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mutual în cauză trebuie: măsuri acoperă asistenţa administrativă şi 
tehnică pentru fondurile mutuale  care 
plătesc compensaţii financiare fermierilor 
pentru pierderile economice cauzate de 
izbucnirea unei boli a animalelor sau a 
plantelor sau de un incident de mediu;
Pentru a fi eligibil pentru sprijin, fondul 
mutual în cauză trebuie:

Or. en

Amendamentul 1610
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăţilor compensatorii 
către fermieri în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective.

(2) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăţilor compensatorii 
către fermieri în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective. În orice caz, ca 
regulă generală, fermierii vor fi eligibili 
pentru compensaţie numai dacă au luat 
toate măsurile de precauţie pentru a 
îmbunătăţi rezistenţa exploataţiei lor în 
faţa degradării mediului, bolilor 
animalelor şi plantelor şi schimbărilor 
climatice.

Or. en

Amendamentul 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăţilor compensatorii 
către fermieri în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective.

(2) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăţilor compensatorii 
către fermieri, cooperativele sau 
organizaţiile de producători ale acestora 
recunoscute în temeiul articolului 106 din 
Regulamentul (UE) nr. (OCP/2012) în caz 
de criză şi cele privind administrarea şi 
monitorizarea respectării normelor 
respective. Statele membre pot combina 
sistemele de asigurări cu fondurile 
mutuale.

Or. pt

Amendamentul 1612
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăţilor compensatorii 
către fermieri în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective.

(2) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăţilor compensatorii 
către fermieri în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective. Statele membre pot 
hotărî să suplimenteze fondurile mutuale 
cu sisteme de asigurări şi cooperare în 
domeniul asigurărilor, inclusiv prin 
intermediul cooperativelor de credit.

Or. bg

Amendamentul 1613
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (b) pot viza 
exclusiv:

Contribuţiile financiare din toate fondurile 
publice, precum FEADR şi fondurile 
naţionale şi regionale, la fondurile 
mutuale pot viza exclusiv:

Or. en

Amendamentul 1614
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (b) pot viza 
exclusiv:

Contribuţiile financiare la fondurile 
mutuale prevăzute la articolul 37 alineatul 
(1) litera (b) pot viza exclusiv:

Or. fr

Amendamentul 1615
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cuantumurile plătite de fondul mutual 
sub formă de compensaţii financiare 
pentru fermieri. În plus, contribuţia 
financiară poate fi legată de dobânzile 
percepute pentru împrumuturile 
comerciale contractate de fondul mutual 
cu scopul de a plăti fermierilor 
compensaţia financiară în caz de criză.

(b) costurile administrative pentru a opera 
fondul mutual.
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Or. en

Amendamentul 1616
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cuantumurile plătite de fondul mutual 
sub formă de compensaţii financiare pentru 
fermieri. În plus, contribuţia financiară 
poate fi legată de dobânzile percepute 
pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de a 
plăti fermierilor compensaţia financiară în 
caz de criză.

(b) cuantumurile plătite de fondul mutual 
sub formă de compensaţii financiare pentru 
fermieri. În plus, contribuţia financiară 
poate fi legată de dobânzile percepute 
pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de a 
plăti fermierilor compensaţia financiară în 
caz de criză sau de primele de asigurare 
pentru poliţele încheiate de fondul mutual 
la preţul pieţei. Ca alternativă la aceste 
sume, contribuţiile financiare pot fi 
folosite pentru capitalul subscris, până la 
un nivel maxim de 65% din contribuţiile 
plătite de fermieri. 

Or. it

Amendamentul 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cuantumurile plătite de fondul mutual 
sub formă de compensaţii financiare pentru 
fermieri. În plus, contribuţia financiară 
poate fi legată de dobânzile percepute 
pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de a 
plăti fermierilor compensaţia financiară în 
caz de criză.

(b) cuantumurile plătite de fondul mutual 
sub formă de compensaţii financiare pentru 
fermieri, cooperativele sau organizaţiile de 
producători ale acestora recunoscute în 
temeiul articolului 106 din Regulamentul 
(UE) nr. (OCP/2012) .  În plus, contribuţia 
financiară poate fi legată de dobânzile 
percepute pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de a 
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plăti fermierilor, cooperativelor sau 
organizaţiilor de producători ale acestora 
recunoscute în temeiul articolului 106 din
Regulamentul (UE) nr. (OCP/2012)
compensaţia financiară în caz de criză.

Or. pt

Amendamentul 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cuantumurile plătite de fondul mutual 
sub formă de compensaţii financiare pentru 
fermieri. În plus, contribuţia financiară 
poate fi legată de dobânzile percepute 
pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de a 
plăti fermierilor compensaţia financiară în 
caz de criză.

(b) cuantumurile plătite de fondul mutual 
sub formă de compensaţii financiare pentru 
fermieri. În plus, contribuţia financiară 
poate fi legată de capitalul sau dobânzile 
percepute pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de a 
plăti fermierilor compensaţia financiară în 
caz de criză.

Or. en

Amendamentul 1619
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se poate face nicio contribuţie 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris iniţial.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se poate face nicio contribuţie 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris iniţial.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se poate face nicio contribuţie 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris iniţial.

La capitalul subscris iniţial se poate face o
contribuţie financiară parţială din fonduri 
publice

Or. en

Amendamentul 1622
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se poate face nicio contribuţie 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris iniţial.

Nu se poate face nicio contribuţie 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris iniţial. Nicio contribuţie din 
fonduri publice nu se face la sumele 
plătite fermierilor de fondul mutual ca şi 
compensaţie financiară. 
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Or. en

Amendamentul 1623
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În ceea ce priveşte bolile animalelor, 
compensaţia financiară prevăzută la 
articolul 37 alineatul (1) litera (b) poate fi 
acordată numai în cazul bolilor care 
figurează pe lista bolilor animalelor 
stabilită de Organizaţia Mondială pentru 
Sănătate Animală şi/sau în anexa la 
Decizia 90/424/CEE.

(4) În ceea ce priveşte bolile animalelor, 
compensaţia financiară poate fi acordată 
numai în cazul bolilor care nu survin din 
cauza sistemelor nesustenabile, precum 
agricultura industrială şi monoculturile.

Or. en

Amendamentul 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În ceea ce priveşte bolile animalelor, 
compensaţia financiară prevăzută la 
articolul 37 alineatul (1) litera (b) poate fi 
acordată numai în cazul bolilor care 
figurează pe lista bolilor animalelor 
stabilită de Organizaţia Mondială pentru 
Sănătate Animală şi/sau în anexa la 
Decizia 90/424/CEE.

(4) În ceea ce priveşte bolile animalelor, 
compensaţia financiară prevăzută la 
articolul 37 alineatul (1) litera (b) poate fi 
acordată în cazul bolilor care figurează pe 
lista bolilor animalelor stabilită de 
Organizaţia Mondială pentru Sănătate 
Animală şi/sau în anexa la Decizia 
90/424/CEE, precum şi în cazul oricărei 
boli nou apărute care nu figurează pe 
aceste liste.

Or. es
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Justificare

Asistăm permanent la apariţia unor boli care nu au existat anterior în Uniune, precum febra 
catarală ovină, gripa aviară sau virusul Schmallenberg şi care presupun evident existenţa 
unui risc.

Amendamentul 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1626
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1627
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Justificare

Instrumentul de stabilizare a veniturilor nu ar trebui inclus în fondurile pentru dezvoltarea 
rurală, întrucât ar putea fi foarte costisitor şi în situaţii extreme ar putea fi nevoie să fie mai 
mare decât sumele alocate de unele state membre pentru pilonul II, după cum indică 
Evaluarea de impact a Comisiei.

Amendamentul 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 1629
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. it

Amendamentul 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 

eliminat
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unui fermier în perioada de trei ani 
imediat anterioară sau într-o perioadă 
medie de trei ani bazată pe perioada 
imediat anterioară de cinci ani, excluzând 
valorile minime şi maxime. În scopul 
aplicării articolului 37 alineatul (1) litera 
(c), „venit” înseamnă suma veniturilor 
primite de fermier de pe piaţă, inclusiv 
orice formă de sprijin public, din care se 
scad costurile de producţie. Plăţile 
acordate fermierilor de fondul mutual 
compensează cel mult 70 % din venitul 
pierdut.

Or. de

Justificare

Soluţiile de stabilizare a veniturilor de acest tip sunt cu mult mai puţin eficiente decât 
oportunităţile de acoperire a riscului bazate pe bilete la ordin şi pieţele la termen.

Amendamentul 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual compensează cel mult 70 % 
din venitul pierdut.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor obţinute de fermier din 
punerea pe piaţă a producţiei agricole. 
Plăţile acordate fermierilor de fondul 
mutual compensează cel mult 70 % din 
venitul pierdut.
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Or. en

Justificare

Pentru a adapta această măsură la obiectivul enunţat la considerentul 37 scopul acestei 
măsuri ar trebui să fie mai degrabă securitatea veniturilor decât profitul.

Amendamentul 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual compensează cel mult 70 % 
din venitul pierdut.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual sau în baza contractului de 
asigurări compensează cel mult 70 % din 
venitul pierdut. În situaţia în care această 
măsură este inclusă în programele de 
dezvoltare rurală, fondurile se alocă 
proporţional cu riscul asociat veniturilor 
exploataţiei din statul membru sau 
regiunea în cauză.

Or. es

Justificare

Amendamentul la acest articol a fost propus pentru a garanta că primele de asigurări sunt 
eligibile pentru sprijin prin intermediul acestui instrument de stabilizare a veniturilor şi 
pentru a clarifica includerea lor în Regulamentul RDP, dacă este cazul.
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Amendamentul 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual compensează cel mult 70 % 
din venitul pierdut.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. Sprijinul poate fi, de asemenea, 
acordat atunci când valoarea medie a 
producţiei comercializate a unei 
cooperative sau organizaţii de producători 
este cu 20% mai mare decât media pe trei 
ani a valorii producţiei comercializate, pe 
baza ultimilor cinci ani, excluzând 
valorile minime şi maxime. În scopul 
aplicării articolului 37 alineatul (1) litera 
(c), „venit” înseamnă suma veniturilor 
primite de fermier de pe piaţă, inclusiv 
orice formă de sprijin public, din care se 
scad costurile de producţie. Plăţile acordate 
fermierilor de fondul mutual sau prin 
sistemele de asigurări compensează cel 
mult 70 % din venitul pierdut sau din 
valoarea medie a producţiei 
comercializate în cazul cooperativelor sau 
organizaţiilor de producători.

Or. pt

Amendamentul 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual compensează cel mult 70 % 
din venitul pierdut.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv din orice formă de 
producţie legată de activităţile conexe 
agriculturii şi orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual sau aferente 
indemnizaţiilor de asigurare sau care 
derivă din contractul de asigurare 
încheiat de fond compensează cel mult 
70 % din venitul pierdut.

Or. it

Amendamentul 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
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piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual compensează cel mult 70 %
din venitul pierdut.

piaţă, inclusiv din orice formă de producţie 
legată de activităţile conexe agriculturii şi 
orice formă de sprijin public, din care se 
scad costurile de producţie. Plăţile acordate 
fermierilor de fondul mutual sau de 
asigurări compensează cel mult 70 % din 
venitul pierdut.

Or. it

Amendamentul 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual compensează cel mult 70 % 
din venitul pierdut.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 47 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual sau de asigurări 
compensează cel mult 70 % din venitul 
pierdut.

Or. es

Amendamentul 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual compensează cel mult 70 % 
din venitul pierdut.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual sau de asigurări 
compensează cel mult 70 % din venitul 
pierdut.

Or. es

Justificare

Asigurările şi condiţiile de compensare din asigurări sunt incluse în acest articol privind 
instrumentul de stabilizare a veniturilor pentru consecvenţă cu amendamentul la articolul 37.

Amendamentul 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
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suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual compensează cel mult 70 % 
din venitul pierdut.

suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual sau de asigurări 
compensează cel mult 70 % din venitul 
pierdut.

Or. es

Justificare

Amendament în concordanţă cu amendamentul la articolul 37. Costurile de producţie sunt 
eliminate pentru că într-o mare parte a sectorului, tocmai creşterea acestora coroborată cu 
îngheţarea preţurilor de vânzare a produselor este principala cauză a dezechilibrării 
veniturilor fermierilor.

Amendamentul 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual compensează cel mult 70 % 
din venitul pierdut.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual sau de asigurări 
compensează cel mult 70 % din venitul 
pierdut.

Or. es



PE494.480v01-00 124/176 AM\909514RO.doc

RO

Amendamentul 1640
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual compensează cel mult 70 % 
din venitul pierdut.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual sau care derivă din 
contractul de asigurare încheiat la 
preţurile pieţei compensează cel mult 70 % 
din venitul pierdut.

Or. it

Amendamentul 1641
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depăşeşte 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 
ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime şi 
maxime. În scopul aplicării articolului 37 
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alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual compensează cel mult 70 % 
din venitul pierdut.

alineatul (1) litera (c), „venit” înseamnă 
suma veniturilor primite de fermier de pe 
piaţă, inclusiv orice formă de sprijin 
public, din care se scad costurile de 
producţie. Plăţile acordate fermierilor de 
fondul mutual compensează cel mult 70 % 
din venitul pierdut. Pentru a calcula 
pierderile individuale suferite de un 
fermier, se pot folosi sisteme bazate pe 
indici.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se permită folosirea sistemelor bazate pe indici dacă statele membre doresc acest 
lucru, în vederea simplificării administrative.

Amendamentul 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod similar, ajutorul prevăzut la 
articolul 37 poate fi, de asemenea, acordat 
atunci când scăderea venitului anual 
depăşeşte 30% din costurile de producţie 
ale fermierului pe cultură sau turmă de 
animale. Venitul total pe cultură sau 
turmă de animale se referă la suma 
veniturilor obţinute de fermier de pe piaţă, 
inclusiv orice formă de ajutoare publice şi 
scăzând costurile de producţie, plăţi 
efectuate de fondul mutual sau societatea 
de asigurări către fermieri care nu pot 
compensa mai mult de 70% din venitul 
pierdut.

Or. es
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Amendamentul 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a fi eligibil pentru sprijin, fondul 
mutual în cauză trebuie:

(2) Pentru a fi eligibil pentru sprijin, fondul 
mutual şi primele de asigurare în cauză 
trebuie:

Or. es

Amendamentul 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăţilor compensatorii 
către fermieri în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective.

(3) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale şi a primelor de 
asigurare, în special normele privind 
acordarea plăţilor compensatorii către 
fermieri în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective.

Or. es

Amendamentul 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 

(3) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale şi a contractelor de
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privind acordarea plăţilor compensatorii 
către fermieri în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective.

asigurare, în special normele privind 
acordarea plăţilor compensatorii către 
fermieri în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective.

Or. it

Amendamentul 1646
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăţilor compensatorii 
către fermieri în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective.

(3) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale şi a contractelor de 
asigurare, în special normele privind 
acordarea plăţilor compensatorii către 
fermieri în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective şi a contractelor de 
asigurări.

Or. it

Amendamentul 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăţilor compensatorii 
către fermieri în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective.

(3)Statele membre definesc normele 
privind constituirea şi gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăţilor compensatorii 
către fermieri, cooperative şi organizaţii de 
producători în caz de criză şi cele privind 
administrarea şi monitorizarea respectării 
normelor respective.
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Or. pt

Amendamentul 1648
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 40 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
acordate numai în raport cu sumele 
plătite fermierilor de fondul mutual cu 
titlul de compensaţie financiară. În plus, 
contribuţia financiară poate fi legată de 
dobânzile percepute pentru împrumuturile 
comerciale contractate de fondul mutual 
cu scopul de a plăti fermierilor 
compensaţia financiară în caz de criză.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1649
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
acordate numai în raport cu sumele 
plătite fermierilor de fondul mutual cu 
titlul de compensaţie financiară. În plus, 
contribuţia financiară poate fi legată de 
dobânzile percepute pentru împrumuturile 
comerciale contractate de fondul mutual 
cu scopul de a plăti fermierilor 
compensaţia financiară în caz de criză.

Sprijinul prevăzut la articolul 37 alineatul
(1) litera (c) poate lua forma unei 
contribuţii financiare pentru plata
fermierilor la fondurile mutuale.
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Or. it

Amendamentul 1650
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
acordate numai în raport cu sumele plătite 
fermierilor de fondul mutual cu titlul de 
compensaţie financiară. În plus, contribuţia 
financiară poate fi legată de dobânzile 
percepute pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de a 
plăti fermierilor compensaţia financiară în 
caz de criză.

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
acordate numai în raport cu sumele plătite 
fermierilor de fondul mutual cu titlul de 
compensaţie financiară sau ca o parte din 
costul poliţelor de asigurare care pot fi 
încheiate de fermieri individual sau de 
grupuri de fermieri, în mod colectiv. În 
plus, contribuţia financiară poate fi legată 
de dobânzile percepute pentru 
împrumuturile comerciale contractate de 
fondul mutual cu scopul de a plăti 
fermierilor compensaţia financiară în caz 
de criză sau de primele de asigurare 
pentru poliţele încheiate de fondul mutual 
la preţul pieţei.
Ca alternativă la aceste sume, 
contribuţiile financiare pot fi folosite 
pentru capitalul subscris la fondurile 
mutuale, până la un nivel maxim de 65% 
din contribuţiile plătite de fermieri. 

Or. it

Amendamentul 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
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acordate numai în raport cu sumele plătite 
fermierilor de fondul mutual cu titlul de 
compensaţie financiară. În plus, contribuţia 
financiară poate fi legată de dobânzile 
percepute pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de a 
plăti fermierilor compensaţia financiară în 
caz de criză.

acordate numai în raport cu sumele plătite 
fermierilor de fondul mutual cu titlul de 
compensaţie financiară sau ca o parte din 
costul poliţelor de asigurare care pot fi 
încheiate de fermieri. În plus, contribuţia 
financiară poate fi legată de dobânzile 
percepute pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de a 
plăti fermierilor compensaţia financiară în 
caz de criză sau de primele de asigurare 
pentru poliţele încheiate de fondul 
mutual. Ca alternativă la aceste sume, 
contribuţiile financiare pot fi folosite 
pentru capitalul subscris la fondurile 
mutuale, până la un nivel maxim de 65% 
din contribuţiile plătite de fermieri.

Or. it

Amendamentul 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
acordate numai în raport cu sumele plătite 
fermierilor de fondul mutual cu titlul de 
compensaţie financiară. În plus, contribuţia 
financiară poate fi legată de dobânzile 
percepute pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de a 
plăti fermierilor compensaţia financiară în 
caz de criză.

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
acordate numai pentru poliţele de 
asigurări care acoperă pierderile de 
venituri menţionate la alineatul (1) sau, 
alternativ, numai în raport cu sumele 
plătite fermierilor de fondul mutual cu 
titlul de compensaţie financiară. În plus, 
contribuţia financiară poate fi legată de 
dobânzile percepute pentru împrumuturile 
comerciale contractate de fondul mutual cu 
scopul de a plăti fermierilor compensaţia 
financiară în caz de criză.

Or. it
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Amendamentul 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
acordate numai în raport cu sumele plătite 
fermierilor de fondul mutual cu titlul de 
compensaţie financiară. În plus, contribuţia 
financiară poate fi legată de dobânzile 
percepute pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de a 
plăti fermierilor compensaţia financiară în 
caz de criză.

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
acordate numai în raport cu sumele plătite 
fermierilor de fondul mutual sau prin 
intermediul primelor de asigurare cu titlul 
de compensaţie financiară. În plus, 
contribuţia financiară poate fi legată de 
dobânzile percepute pentru împrumuturile 
comerciale contractate de fondul mutual cu 
scopul de a plăti fermierilor compensaţia 
financiară în caz de criză.

Or. es

Amendamentul 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
acordate numai în raport cu sumele plătite 
fermierilor de fondul mutual cu titlul de 
compensaţie financiară. În plus, contribuţia 
financiară poate fi legată de dobânzile 
percepute pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de a 
plăti fermierilor compensaţia financiară în 
caz de criză.

Contribuţiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
acordate numai în raport cu sumele plătite 
fermierilor, cooperativelor şi 
organizaţiilor de producători de fondul 
mutual cu titlul de compensaţie financiară. 
În plus, contribuţia financiară poate fi 
legată de dobânzile percepute pentru 
împrumuturile comerciale contractate de 
fondul mutual cu scopul de a plăti 
fermierilor compensaţia financiară în caz 
de criză.

Or. pt
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Amendamentul 1655
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 40 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la articolul 37 alineatul 
(1) litera (c) poate lua forma unei 
contribuţii financiare pentru plata 
fermierilor la fondurile mutuale. Statele 
membre stabilesc norme de reglementare 
a contribuţiilor fermierilor la fond.

Or. it

Amendamentul 1656
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se poate face nicio contribuţie 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris iniţial.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se poate face nicio contribuţie 
financiară din fonduri publice la capitalul
subscris iniţial.

eliminat
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Or. pt

Amendamentul 1658
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se poate face nicio contribuţie 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris iniţial.

Statele membre stabilesc norme de 
reglementare a contribuţiilor fermierilor 
la fond.

Or. it

Amendamentul 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se poate face nicio contribuţie 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris iniţial.

La capitalul subscris iniţial se poate face o
contribuţie financiară parţială din fonduri 
publice.

Or. en

Amendamentul 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se poate face nicio contribuţie 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris iniţial.

Nu se poate face nicio contribuţie 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris iniţial al fondului mutual.



PE494.480v01-00 134/176 AM\909514RO.doc

RO

Or. it

Amendamentul 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritatea competentă a statului 
membru în cauză recunoaşte oficial că s-a 
înregistrat o scădere considerabilă a 
veniturilor fermierului. Dacă este adecvat, 
statele membre pot stabili în avans criterii 
pe baza cărora această recunoaştere 
formală se consideră a fi acordată. 
Compensaţia aferentă asigurării se 
plăteşte fără a se impune cerinţe sau 
specificaţii în legătură cu tipul sau 
cantitatea producţiei viitoare.

Or. es

Justificare

Asigurările şi condiţiile de compensare din asigurări sunt incluse în acest articol privind 
instrumentul de stabilizare a veniturilor pentru consecvenţă cu amendamentul la articolul 37.

Amendamentul 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sprijinul este limitat la rata maximă 
prevăzută în anexa I.

(5) Autoritatea competentă a statului 
membru în cauză recunoaşte oficial că s-a 
înregistrat o scădere considerabilă a 
veniturilor fermierului.

Or. es
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Amendamentul 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este adecvat, statele membre pot 
stabili în avans criterii pe baza cărora 
această recunoaştere formală se 
consideră a fi acordată.

Or. es

Amendamentul 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 5 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Compensaţia aferentă asigurării se 
plăteşte fără a se impune cerinţe sau 
specificaţii în legătură cu tipul sau 
cantitatea producţiei viitoare.

Or. es

Justificare

Ar trebui incluse asigurarea şi condiţiile de plată a compensaţiei aferente asigurării.

Amendamentul 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 41
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41 eliminat
Norme privind implementarea măsurilor
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, norme privind 
implementarea măsurilor din prezenta 
secţiune privind:
(a) procedurile de selectare a autorităţilor 
sau organismelor care furnizează servicii 
de consiliere în domeniul agricol şi silvic, 
servicii de gestionare a exploataţiei sau de 
înlocuire în cadrul exploataţiei, precum şi 
degresivitatea ajutorului în temeiul 
măsurii „servicii de consiliere” prevăzută 
la articolul 16;
(b) evaluarea de către statele membre a 
progreselor realizate în raport cu planul 
de afaceri, a opţiunilor de plată şi a 
modalităţilor de acces la alte măsuri 
destinate tinerilor fermieri în cadrul 
măsurii „dezvoltarea exploataţiilor şi a 
întreprinderilor” prevăzută la articolul 
20;
(c) demarcarea de alte măsuri, conversia 
în alte unităţi decât cele utilizate în anexa 
I, calcularea costurilor tranzacţionale şi 
conversia sau ajustarea angajamentelor 
din cadrul măsurii „agromediu şi climă” 
prevăzute la articolul 29, al măsurii 
„agricultura ecologică” prevăzută la 
articolul 30 şi al măsurii „servicii de 
silvomediu şi climatice şi conservarea 
pădurilor” prevăzută la articolul 35.
(d) posibilitatea de a utiliza ipoteze 
standard cu privire la pierderile de venit, 
în cadrul măsurilor prevăzute la articolele 
29, 30, 31, 32, 34 şi 35, precum şi criteriile 
pentru calcularea acestora;
(e) calcularea cuantumului sprijinului în 
cazul în care o operaţiune este eligibilă 
pentru sprijin în cadrul mai multor 
măsuri.
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Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menţionată la articolul 91.

Or. en

Amendamentul 1666
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41 eliminat
Norme privind implementarea măsurilor
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, norme privind 
implementarea măsurilor din prezenta 
secţiune privind:
(a) procedurile de selectare a autorităţilor 
sau organismelor care furnizează servicii 
de consiliere în domeniul agricol şi silvic, 
servicii de gestionare a exploataţiei sau de 
înlocuire în cadrul exploataţiei, precum şi 
degresivitatea ajutorului în temeiul 
măsurii „servicii de consiliere” prevăzută 
la articolul 16;
(b) evaluarea de către statele membre a 
progreselor realizate în raport cu planul 
de afaceri, a opţiunilor de plată şi a 
modalităţilor de acces la alte măsuri 
destinate tinerilor fermieri în cadrul 
măsurii „dezvoltarea exploataţiilor şi a 
întreprinderilor” prevăzută la articolul 
20;
(c) demarcarea de alte măsuri, conversia 
în alte unităţi decât cele utilizate în anexa 
I, calcularea costurilor tranzacţionale şi 
conversia sau ajustarea angajamentelor 
din cadrul măsurii „agromediu şi climă” 
prevăzute la articolul 29, al măsurii 
„agricultura ecologică” prevăzută la 
articolul 30 şi al măsurii „servicii de 
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silvomediu şi conservarea pădurilor” 
prevăzută la articolul 35. 
(d) posibilitatea de a utiliza ipoteze 
standard cu privire la pierderile de venit, 
în cadrul măsurilor prevăzute la articolele 
29 - 32, 34 şi 35, precum şi criteriile 
pentru calcularea acestora; 
(e) calcularea cuantumului sprijinului în 
cazul în care o operaţiune este eligibilă 
pentru sprijin în cadrul mai multor 
măsuri.
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menţionată la articolul 91.

Or. it

Amendamentul 1667
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) evaluarea de către statele membre a 
progreselor realizate în raport cu planul de 
afaceri, a opţiunilor de plată şi a 
modalităţilor de acces la alte măsuri 
destinate tinerilor fermieri în cadrul 
măsurii „dezvoltarea exploataţiilor şi a 
întreprinderilor” prevăzută la articolul 
20;

(b) evaluarea de către statele membre a 
progreselor realizate în raport cu planul de 
afaceri;

Or. de

Justificare

Decizia privind accesul la alte măsuri nu este o decizie pur tehnică.

Amendamentul 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) demarcarea de alte măsuri, conversia în 
alte unităţi decât cele utilizate în anexa I, 
calcularea costurilor tranzacţionale şi 
conversia sau ajustarea angajamentelor din 
cadrul măsurii „agromediu şi climă” 
prevăzute la articolul 29, al măsurii 
„agricultura ecologică” prevăzută la 
articolul 30 şi al măsurii „servicii de 
silvomediu şi climatice şi conservarea 
pădurilor” prevăzută la articolul 35.

(c) demarcarea de alte măsuri, conversia în 
alte unităţi decât cele utilizate în anexa I, 
calcularea costurilor tranzacţionale şi 
conversia sau ajustarea angajamentelor din 
cadrul măsurii „agromediu şi climă” 
prevăzute la articolul 29, al măsurii 
„agricultura ecologică” prevăzută la 
articolul 30, al măsurii „bunăstarea 
animalelor” prevăzută la articolul 34 şi al 
măsurii „servicii de silvomediu şi climatice 
şi conservarea pădurilor” prevăzută la 
articolul 35.

Or. en

Justificare

Şi articolul 34 menţionează costuri de tranzacţionare, prin urmare acestea ar trebui 
evidenţiate în acest context împreună cu costurile de tranzacţionare ale celorlalte măsuri.

Amendamentul 1669
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41a
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 90, 
cu privire la opţiunile de plată, precum şi 
la modalităţile de acces la alte măsuri 
destinate tinerilor fermieri în cadrul 
măsurii „dezvoltarea exploataţiilor şi a 
întreprinderilor” prevăzută la articolul 20.

Or. de
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Amendamentul 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă sarcinile menţionate la 
articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], grupurile de acţiune locală 
pot, de asemenea, să realizeze sarcini 
suplimentare care le sunt delegate de către 
autoritatea de gestionare şi/sau de către 
agenţia de plăţi.

(1) Pe lângă sarcinile menţionate la 
articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], grupurile de acţiune locală 
pot, de asemenea:

(a) să realizeze sarcinile suplimentare care 
le sunt delegate de către autoritatea de 
gestionare şi/sau de către agenţia de plăţi 
sau;

(b) să pună în aplicare, singure sau 
împreună cu parteneri, operaţiuni cu o 
dimensiune teritorială extinsă intitulate 
„proiecte umbrelă”, în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală.

Or. en

Justificare

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the
complicated administrative path.

Amendamentul 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă sarcinile menţionate la 
articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], grupurile de acţiune locală 
pot, de asemenea, să realizeze sarcini 
suplimentare care le sunt delegate de către 
autoritatea de gestionare şi/sau de către 
agenţia de plăţi.

(1) Pe lângă sarcinile menţionate la 
articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], grupurile de acţiune locală 
pot, de asemenea, să realizeze sarcini 
suplimentare care le sunt delegate de către 
autoritatea de gestionare şi/sau de către 
agenţia de plăţi, cu excepţia cazului în 
care acestea sunt direct legate de 
exploataţiile agricole.

Or. es

Justificare

Diversele măsuri de dezvoltare rurală destinate proprietarilor de ferme ar trebui gestionate 
de autorităţile publice competente în domeniu, şi nu delegate grupurilor de acţiune locale.

Amendamentul 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupurile de acţiune locală pot solicita 
agenţiei de plăţi competente achitarea unui 
avans în cazul în care se include în 
programul de dezvoltare rurală o astfel de 
posibilitate. Cuantumul avansurilor nu 
poate depăşi 50 % din sprijinul public legat 
de costurile de funcţionare şi de animare.

(2) Grupurile de acţiune locală pot solicita 
agenţiei de plăţi competente achitarea unui 
avans în cazul în care se include în 
programul de dezvoltare rurală o astfel de 
posibilitate. Cuantumul avansurilor nu 
poate depăşi 80 % din sprijinul public legat 
de costurile de funcţionare şi de animare.

Or. en

Justificare

Având în vedere problemele semnificative întâmpinate de grupurile de acţiune locală în ceea 
ce priveşte accesul la credite, propunem creşterea sumei avansurilor până la 80 %.
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Amendamentul 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea capacităţilor, formarea şi 
interconectarea în vederea elaborării şi 
implementării unei strategii de dezvoltare 
locală.

(b) consolidarea capacităţilor, formarea şi 
interconectarea în vederea elaborării şi 
implementării unei strategii de dezvoltare 
locală gestionată la nivelul comunităţii 
locale.

Or. en

Amendamentul 1674
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovarea acţiunilor îndreptate 
spre alimentele alternative, a campaniilor 
de educare şi de participare pentru o viaţă 
sănătoasă, a iniţiativelor în domeniul 
autosuficienţei alimentare şi a activităţilor 
vizând asigurarea calităţii alimentelor şi a 
calităţii vieţii animalelor.

Or. en

Amendamentul 1675
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) acţiuni de promovare a participării 
locale în planificarea şi implementarea 
unor servicii de îngrijire medicală mai 
bune, educaţie, activităţi culturale şi în 
alte domenii ale serviciilor publice locale.

Or. en

Amendamentul 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijinul pregătitor menţionat la 
litera (b) poate fi sub formă de plată în 
avans de până la 100 % din contribuţia 
publică, dacă se prevede această 
posibilitate în program.

Or. en

Justificare

Propunem adăugarea unui alineat suplimentar pentru a introduce normele care să permită 
alocarea de plăţi în avans de până la 100 % pentru realizarea unui proiect umbrelă. 
Proiectele respective ar implica în mod direct partenerii care, din cauza constrângerilor 
financiare, nu solicită sprijinul în mod individual. În cadrul unui proiect umbrelă, un grup de 
acţiune locală ar putea transfera în avans mijloacele financiare către partenerii săi.

Amendamentul 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2 – litera b a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) organisme care urmăresc obiective de 
dezvoltare în concordanţă cu priorităţile 
enunţate la articolul 5 din prezentul 
regulament.

Or. es

Amendamentul 1678
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 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care grupurile de acţiune 
locală nu selecţionează proiecte de 
cooperare, statele membre instituie un 
sistem de depunere permanentă a 
candidaturilor pentru proiecte de 
cooperare.

Statele membre instituie un sistem de 
depunere permanentă a candidaturilor 
pentru proiecte de cooperare.

Or. it

Amendamentul 1679
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care grupurile de acţiune 
locală nu selecţionează proiecte de 
cooperare, statele membre instituie un 
sistem de depunere permanentă a 
candidaturilor pentru proiecte de 
cooperare.

Statele membre instituie un sistem de 
depunere permanentă a candidaturilor 
pentru proiecte de cooperare.



AM\909514RO.doc 145/176 PE494.480v01-00

RO

Or. it

Amendamentul 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care grupurile de acţiune locală 
nu selecţionează proiecte de cooperare, 
statele membre instituie un sistem de 
depunere permanentă a candidaturilor 
pentru proiecte de cooperare.

În cazul în care grupurile de acţiune locală 
nu selecţionează proiecte de cooperare, 
statele membre instituie un sistem de 
depunere a candidaturilor pentru proiecte 
de cooperare, ţinând cont de termenele 
prevăzute de Comisie în acest scop.

Or. es

Justificare

Se propune introducerea unei singure limite de timp la nivelul întregii Uniuni în cazul 
cererilor de propuneri pentru proiecte de cooperare transnaţională, deoarece procedurile de 
acest tip sunt aproape imposibil de gestionat fără un termen comun.

Amendamentul 1681
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Costurile aferente animării teritoriului, 
menţionate la articolul 31 litera (d) din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] sunt 
costuri care acoperă acţiunile de informare 
cu privire la strategia de dezvoltare locală, 
precum şi activităţile de dezvoltare a 
proiectelor.

(2) Costurile aferente animării teritoriului, 
menţionate la articolul 31 litera (d) din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] sunt 
costuri care sunt legate de facilitarea 
schimburilor între factorii interesaţi, de 
acţiunile de informare şi promovare cu 
privire la strategia de dezvoltare locală şi 
de sprijinul acordat potenţialilor 
beneficiari pentru a dezvolta proiecte şi a 
pregăti candidaturile.
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Or. en

Amendamentul 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Costurile aferente animării teritoriului, 
menţionate la articolul 31 litera (d) din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] sunt 
costuri care acoperă acţiunile de informare 
cu privire la strategia de dezvoltare locală, 
precum şi activităţile de dezvoltare a 
proiectelor.

(2) Costurile aferente animării teritoriului, 
menţionate la articolul 31 litera (d) din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] sunt 
costuri care sunt legate de facilitarea 
schimburilor între factorii interesaţi, de 
acţiunile de informare şi promovare cu 
privire la strategia de dezvoltare locală şi 
de sprijinul acordat potenţialilor 
beneficiari pentru a dezvolta proiecte şi a 
pregăti candidaturile.

Or. en

Amendamentul 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Costurile aferente animării teritoriului, 
menţionate la articolul 31 litera (d) din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] sunt 
costuri care acoperă acţiunile de informare 
cu privire la strategia de dezvoltare locală, 
precum şi activităţile de dezvoltare a 
proiectelor.

(2) Costurile aferente animării teritoriului, 
menţionate la articolul 31 litera (d) din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] sunt 
costuri care acoperă sarcinile definite la 
articolul 30 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], 
acţiunile de informare cu privire la 
strategia de dezvoltare locală, precum şi 
activităţile de dezvoltare a proiectelor.

Or. es
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Justificare

La articolul 30 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] sunt enunţate sarcinile 
obligatorii pe care vor trebui să le dezvolte grupurile de acţiune locală. De aceea, este 
necesară o trimitere explicită la fondurile care pot fi folosite pentru a îndeplini aceste sarcini.

Amendamentul 1684
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a fi eligibile pentru sprijinul 
FEADR, operaţiunile de investiţii trebuie 
să fie precedate de o evaluare a 
impactului preconizat asupra mediului, în 
conformitate cu legislaţia specifică 
aplicabilă respectivului tip de investiţii, 
acolo unde investiţiile ar putea avea efecte 
negative asupra mediului.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a fi eligibile pentru sprijinul 
FEADR, operaţiunile de investiţii trebuie 
să fie precedate de o evaluare a 
impactului preconizat asupra mediului, în 
conformitate cu legislaţia specifică 
aplicabilă respectivului tip de investiţii, 
acolo unde investiţiile ar putea avea efecte 
negative asupra mediului.

eliminat

Or. pl
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Justificare

Propunem eliminarea dispoziţiilor referitoare la necesitatea efectuării unor evaluări de 
impact asupra mediului pentru toate operaţiunile. Ar trebui clarificat faptul că astfel de 
evaluări ar trebui să fie făcute numai înainte de investiţiile pentru care există obligaţia de a 
le face, în conformitate cu normele în vigoare.

Amendamentul 1686
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 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a fi eligibile pentru sprijinul 
FEADR, operaţiunile de investiţii trebuie 
să fie precedate de o evaluare a 
impactului preconizat asupra mediului, în 
conformitate cu legislaţia specifică 
aplicabilă respectivului tip de investiţii, 
acolo unde investiţiile ar putea avea efecte 
negative asupra mediului.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a fi eligibile pentru sprijinul 
FEADR, operaţiunile de investiţii trebuie 
să fie precedate de o evaluare a 
impactului preconizat asupra mediului, în 
conformitate cu legislaţia specifică 
aplicabilă respectivului tip de investiţii, 
acolo unde investiţiile ar putea avea efecte 
negative asupra mediului.

eliminat
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Or. it

Amendamentul 1688
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a fi eligibile pentru sprijinul 
FEADR, operaţiunile de investiţii trebuie 
să fie precedate de o evaluare a impactului 
preconizat asupra mediului, în conformitate 
cu legislaţia specifică aplicabilă 
respectivului tip de investiţii, acolo unde 
investiţiile ar putea avea efecte negative 
asupra mediului.

(1) Pentru a fi eligibile pentru sprijinul 
FEADR, operaţiunile de investiţii trebuie 
să fie precedate de o evaluare a impactului 
preconizat asupra mediului, în conformitate 
cu legislaţia specifică aplicabilă 
respectivului tip de investiţii, acolo unde 
investiţiile ar putea avea efecte negative 
asupra mediului. Sunt susţinute exclusiv 
investiţiile care contribuie în mod 
semnificativ la protecţia mediului, 
respectarea climei şi bunăstarea 
animalelor şi care depăşesc în mod 
semnificativ obligaţiile legale.

Or. en

Amendamentul 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a fi eligibile pentru sprijinul 
FEADR, operaţiunile de investiţii trebuie 
să fie precedate de o evaluare a impactului 
preconizat asupra mediului, în conformitate 
cu legislaţia specifică aplicabilă 
respectivului tip de investiţii, acolo unde 
investiţiile ar putea avea efecte negative 
asupra mediului.

(1) Pentru a fi eligibile pentru sprijinul 
FEADR, operaţiunile de investiţii trebuie 
să fie precedate de o evaluare a impactului 
preconizat asupra mediului, în conformitate 
cu legislaţia specifică aplicabilă 
respectivului tip de investiţii, acolo unde 
investiţiile ar putea avea efecte negative 
asupra mediului. Nu se acordă sprijin 
pentru investiţiile în sisteme de creştere a 
animalelor care au efect negativ asupra 
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calităţii vieţii animalelor.

Or. en

Amendamentul 1690
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Pentru a fi eligibile pentru sprijinul 
FEADR, operaţiunile de investiţii trebuie 
să fie precedate de o evaluare a impactului 
preconizat asupra mediului, în conformitate 
cu legislaţia specifică aplicabilă 
respectivului tip de investiţii, acolo unde 
investiţiile ar putea avea efecte negative 
asupra mediului.

(1) Pentru a fi eligibile pentru sprijinul 
FEADR, operaţiunile de investiţii trebuie 
să fie precedate de o evaluare a impactului 
preconizat asupra mediului, în conformitate 
cu legislaţia specifică aplicabilă 
respectivului tip de investiţii, acolo unde 
investiţiile ar putea avea efecte negative 
asupra mediului. Statele membre acordă 
prioritate investiţiilor care ameliorează 
substanţial performanţele în domeniul 
mediului, climei şi calităţii vieţii 
animalelor ale exploataţiilor, care ajută la 
diversificarea surselor de venit ale 
fermierilor şi în cazul în care grupuri de 
fermieri, întreprinderi şi asociaţii din 
domeniul dezvoltării rurale se angajează 
în activităţi şi investiţii comune. 

Or. en

Amendamentul 1691
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) construcţia, achiziţia, inclusiv prin 
leasing, sau renovarea de bunuri imobile;

(a) construcţia, achiziţia, inclusiv prin 
leasing, sau renovarea de bunuri imobile, 
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acordând prioritate materialelor de 
construcţie ecologice şi eficiente din punct 
de vedere energetic;

Or. en

Amendamentul 1692
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziţionarea sau cumpărarea prin 
leasing de maşini şi echipamente noi, 
inclusiv de software, în limita valorii pe 
piaţă a bunului respectiv;

(b) achiziţionarea sau cumpărarea prin 
leasing de maşini şi echipamente, inclusiv 
de software, în limita valorii pe piaţă a 
bunului respectiv; aceste investiţii trebuie 
să ţină cont de cele mai bune standarde în 
domeniul eficienţei energetice şi să 
răspundă problemelor puse de 
schimbările climatice şi pierderea 
biodiversităţii şi a fertilităţii solului;

Or. en

Amendamentul 1693
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziţionarea sau cumpărarea prin 
leasing de maşini şi echipamente noi, 
inclusiv de software, în limita valorii pe 
piaţă a bunului respectiv;

(b) achiziţionarea sau cumpărarea prin 
leasing de maşini şi echipamente, inclusiv 
de software, în limita valorii pe piaţă a 
bunului respectiv;

Or. fr
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Amendamentul 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cumpărarea de servicii de 
consultanţă pentru a facilita 
implementarea metodelor de producţie 
sustenabile şi viabile din punct de vedere 
economic.

Or. en

Amendamentul 1695
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cumpărarea de servicii de 
consultanţă pentru a facilita 
implementarea metodelor de producţie 
sustenabile şi viabile din punct de vedere 
economic.

Or. en

Justificare

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advice 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will 
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.
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Amendamentul 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) costuri cu evaluarea sustenabilităţii şi 
viabilităţii economice a metodelor de 
producţie.

Or. es

Amendamentul 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) statele membre garantează accesul 
prioritar la stimulente pentru investiţii şi o 
contribuţie cu 20% mai mare la finanţare 
fermelor care, prin consolidarea 
terenurilor, devin unităţi de producţie de 
talie mai mare.

Or. it

Amendamentul 1698
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a)În cazul construirii sau renovării 
capitale a vreunei clădiri, numai 
investiţiile care asigură că cel puţin 50% 
din necesarul de energie al clădirii va fi 
acoperit din surse de energie regenerabile 
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sunt considerate cheltuială eligibilă.

Or. en

Amendamentul 1699
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 
are efecte negative asupra mediului.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 

eliminat
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are efecte negative asupra mediului.

Or. pt

Amendamentul 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 
are efecte negative asupra mediului.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu are 

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile 
efectuate în zone în care au fost întocmite 
planuri de amenajare a bazinelor 
râurilor, împreună cu programele de 
implementare aferente, conforme cu 
Directiva 2000/60/CE şi cu obiectivele de 
mediu ale acestor planuri. În cazul 
investiţiilor în instalaţii de irigare noi şi al 
extinderii celor existente, este necesară o 
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efecte negative asupra mediului. analiză de mediu independentă care să 
dovedească că investiţia în cauză este 
sustenabilă şi nu are efecte negative asupra 
mediului.

Or. de

Amendamentul 1703
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 
are efecte negative asupra mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile 
implementate în regiuni în care există 
planuri de amenajare a bazinelor râurilor 
în sensul Directivei 2000/60/CE, precum 
şi planuri şi măsuri conforme cu 
obiectivele de mediu al acestora. În cazul 
investiţiilor care au ca efect extinderea 
zonei irigate, este, de asemenea, necesară 
o analiză de mediu independentă.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe nicio discriminare între statele membre vechi şi noi, ci ar trebui ca 
toate statele membre să asigure un cadru care să  garanteze că investiţiile în irigaţii nu au un 
impact negativ asupra resurselor de apă. Acest cadru ar trebui să fie mai exigent în cazul în 
care investiţiile duc la extinderea zonelor irigate pentru a lua în calcul riscul mai mare. 
Comisia ar trebui să fie împuternicită să definească standarde minime care să fie respectate 
de acest cadru.

Amendamentul 1704
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 
are efecte negative asupra mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile 
implementate în regiuni în care există 
planuri de amenajare a bazinelor râurilor 
în sensul Directivei 2000/60/CE, precum 
şi planuri şi măsuri conforme cu 
obiectivele de mediu al acestora. În cazul 
investiţiilor care au ca efect extinderea 
zonei irigate, este, de asemenea, necesară 
o analiză de mediu independentă.

Or. en

Amendamentul 1705
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 
are efecte negative asupra mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
îndeplinesc următoarele condiţii:

(a) Comisiei i s-a comunicat un plan de 
amenajare a bazinului râului în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
2000/60/CE pentru întreaga regiune în 
care are loc investiţia şi pentru alte zone 
ar căror mediu ar putea fi afectat de 
investiţie. Planul de amenajare a 
bazinului râului trebuie însoţit de un 
program de măsuri cu care investiţiile 
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trebuie să fie compatibile.
(b) înainte de investiţie sau cu prilejul 
acesteia trebuie să fie instalate apometre 
care să permită măsurarea consumului de 
apă la nivelul investiţiei sprijinite. 
(c) în cazul modernizării instalaţiilor de 
irigaţii existente, o investiţie este eligibilă 
numai dacă:
(i) duce la o creştere de cel puţin 20% a 
eficienţei consumului de apă;
(ii) în cazul în care ea afectează corpuri 
de apă a căror situaţie a fost identificată 
ca fiind mai puţin decât bună în planul de 
amenajare a râului în cauză din motive 
legate de cantitatea de apă, asigură o 
reducere de cel puţin 20% a consumului 
de apă la nivelul fermei individuale. 
Investiţiile în rezervoarele de substituţie 
care permit înlocuirea apei extrase atunci 
când se înregistrează cele mai joase 
niveluri sunt eligibile fără nicio condiţie 
specială.
(d) Investiţiile legate de extinderea 
reţelelor hidraulice sunt eligibile numai în 
cazul în care:
(i) apa este folosită în agricultură; şi
(ii) investiţia nu afectează corpurile de 
apă a căror situaţie a fost identificată ca 
fiind mai puţin decât bună în planul de 
amenajare a râului în cauză din motive 
legate de cantitatea de apă.

Or. fr

Amendamentul 1706
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 
are efecte negative asupra mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
îndeplinesc următoarele condiţii:

(a) Comisiei i s-a comunicat un plan de 
amenajare a bazinului râului în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
2000/60/CE pentru întreaga regiune în 
care are loc investiţia şi pentru alte zone 
ar căror mediu ar putea fi afectat de 
investiţie. Planul de amenajare a 
bazinului râului trebuie însoţit de un 
program de măsuri cu care investiţiile 
trebuie să fie compatibile.
(b) înainte de investiţie sau cu prilejul 
acesteia trebuie să fie instalate apometre 
care să permită măsurarea consumului de 
apă la nivelul investiţiei sprijinite. 
(c) în cazul modernizării instalaţiilor de 
irigaţii existente, o investiţie este eligibilă 
numai dacă:
(i) duce la o creştere de cel puţin 25% a 
eficienţei consumului de apă;
(ii) în cazul în care ea afectează corpuri 
de apă a căror situaţie a fost identificată 
ca fiind mai puţin decât bună în planul de 
amenajare a râului în cauză din motive 
legate de cantitatea de apă, asigură o 
reducere cu cel puţin 20% a consumului 
de apă la nivelul fermei individuale; 
(iii) investiţiile în rezervoarele de 
substituţie care permit înlocuirea apei 
extrase atunci când se înregistrează cele 
mai joase niveluri nu sunt afectate de 
niciuna din cerinţele enunţate la punctul 
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(i) sau (ii).
(d) Investiţiile legate de extinderea 
reţelelor hidraulice sunt eligibile numai în 
cazul în care: 
(i) apa este folosită în agricultură; 
(ii) investiţia nu afectează corpurile de 
apă a căror situaţie a fost identificată ca 
fiind mai puţin decât bună în planul de 
amenajare a râului în cauză din motive 
legate de cantitatea de apă; şi
(iii) o analiză de mediu independentă 
arată că investiţia nu va avea un impact 
negativ semnificativ asupra mediului.

Or. fr

Amendamentul 1707
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului anterior 
de apă cu cel puţin 25 %. Prin derogare, în 
statele membre care au aderat la Uniune 
începând din 2004 investiţiile în instalaţii 
de irigare noi pot fi considerate cheltuieli 
eligibile în cazul în care o analiză de mediu 
dovedeşte că investiţia în cauză este 
sustenabilă şi nu are efecte negative asupra 
mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, 

(a) în cazul echipamentelor existente şi 
pentru modernizarea infrastructurilor de 
stocare şi transport, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 10 %; în cazul 
modernizării echipamentelor şi a 
practicilor de irigare a parcelelor, sunt 
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considerate cheltuieli eligibile numai 
investiţiile care determină o reducere a 
consumului anterior de apă cu cel puţin 
25 %. Prin derogare, în statele membre 
care au aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu are 
efecte negative asupra mediului.

(b) investiţiile în instalaţii de irigaţii noi 
pot fi considerate cheltuieli admisibile 
numai dacă fac parte dintr-o strategie 
teritorială de adaptare la schimbările 
climatice, adică o strategie bazată exclusiv 
pe alegerea unor sisteme şi echipamente 
eficiente din punctul de vedere al 
consumului de apă.

Or. fr

Amendamentul 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 
are efecte negative asupra mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile infrastructura şi 
instalaţiile al căror scop este: 
eficientizarea consumului de apă şi 
energie în agricultură; o mai mare 
securitate în ceea ce priveşte asigurarea 
apei pentru culturile agricole; investiţii în 
noi zone irigate în conformitate cu 
planuri de interes naţional sau planuri de 
politică regională care contribuie la 
dezvoltarea rurală şi la reechilibrarea 
teritorială. Se deleagă Comisiei 
competenţa de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 90, în vederea 
stabilirii de standarde minime pentru 
eficienţa utilizării apei şi performanţele de 
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mediu ale echipamentelor de irigaţii.

Or. es

Justificare

Acţiunea de a iriga noi zone şi de a consolida zonele irigate nu poate fi exclusă din sfera 
FEADR. În plus, se poate întâmpla să se folosească apă reciclată de staţiile de tratare a apei 
şi acest lucru este benefic pentru mediu, cu toate că nu reduce consumul. Nici această situaţie 
nu trebuie exclusă din sfera FEADR. De asemenea, nu trebuie excluse irigaţiile menite să 
mărească eficienţa energetică.

Amendamentul 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu are 
efecte negative asupra mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile infrastructura şi 
instalaţiile al căror scop este: 
eficientizarea consumului de apă şi 
energie în agricultură; o mai mare 
securitate în ceea ce priveşte asigurarea 
apei pentru culturile agricole; investiţii în 
noi zone irigate în conformitate cu
planuri de interes naţional sau planuri de 
politică regională care contribuie la 
dezvoltarea rurală şi la reechilibrarea 
teritorială. În toate aceste situaţii, trebuie 
aduse dovezi că investiţia în cauză este 
sustenabilă şi nu are efecte negative asupra 
mediului.

Or. es

Amendamentul 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu are 
efecte negative asupra mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile infrastructura şi 
instalaţiile al căror scop este: 
eficientizarea consumului de apă şi 
energie în agricultură; o mai mare 
securitate în ceea ce priveşte asigurarea 
apei pentru culturile agricole; investiţii în 
noi zone irigate în conformitate cu 
planuri de interes naţional sau planuri de 
politică regională care contribuie la 
dezvoltarea rurală şi la reechilibrarea 
teritorială. În toate aceste situaţii, trebuie 
aduse dovezi că investiţia în cauză este 
sustenabilă şi nu are efecte negative asupra 
mediului.

Or. es

Amendamentul 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu are 
efecte negative asupra mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile infrastructura şi 
instalaţiile al căror scop este: 
eficientizarea consumului de apă şi 
energie în agricultură; o mai mare 
securitate în ceea ce priveşte asigurarea 
apei pentru culturile agricole; investiţii în 
noi zone irigate în conformitate cu 
planuri de interes naţional sau planuri de 
politică regională care contribuie la 
dezvoltarea rurală şi la reechilibrarea 
teritorială. În toate aceste situaţii, trebuie 
aduse dovezi că investiţia în cauză este 
sustenabilă şi nu are efecte negative asupra 
mediului.

Or. es
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Justificare

Trebuie să existe dispoziţii pentru investiţiile în noi terenuri irigate, în special pentru ţările 
din sudul Europei. În plus, considerăm valoarea de 25% pentru economiile de apă ca fiind 
foarte mare.

Amendamentul 1712
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 
are efecte negative asupra mediului.

(3) Investiţiile în instalaţii de irigare noi 
sunt considerate cheltuieli eligibile în 
cazul în care se dovedeşte că investiţia în 
cauză este sustenabilă şi în conformitate 
cu Directiva-cadru privind apa. 
Investiţiile în modernizarea sistemelor 
existente sunt eligibile dacă se 
demonstrează o mai bună utilizare a apei, 
respectând parametrii definiţi în planurile 
naţionale referitoare la utilizarea 
eficientă a apei, elaborate în temeiul 
Directivei-cadru privind apa.

Or. pt

Amendamentul 1713
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile investiţiile noi, inclusiv 
cele susţinere a agriculturii şi de 
modernizare a sistemelor existente în 
vederea îmbunătăţirii eficienţei utilizării 
apei. Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
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considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 
are efecte negative asupra mediului.

articolul 90, în vederea stabilirii de 
standarde minime pentru eficienţa 
utilizării apei şi performanţele de mediu 
ale echipamentelor de irigaţii.

Or. it

Amendamentul 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 
are efecte negative asupra mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile investiţiile noi, inclusiv 
cele de modernizare a sistemelor existente 
în vederea îmbunătăţirii eficienţei 
utilizării apei. Statele membre stabilesc 
cerinţe minime în ceea ce priveşte 
eficienţa consumului de apă şi 
performanţa ecologică a echipamentelor 
de irigaţie. 

Or. it

Amendamentul 1715
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 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile investiţiile noi, inclusiv 
cele susţinere a sistemelor de producţie 
zootehnică şi agricolă şi de modernizare a 
sistemelor existente în vederea 
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aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 
are efecte negative asupra mediului.

îmbunătăţirii eficienţei utilizării apei.

Or. it

Amendamentul 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au aderat 
la Uniune începând din 2004 investiţiile în 
instalaţii de irigare noi pot fi considerate 
cheltuieli eligibile în cazul în care o analiză 
de mediu dovedeşte că investiţia în cauză 
este sustenabilă şi nu are efecte negative 
asupra mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile investiţiile noi, inclusiv 
cele de modernizare a sistemelor existente 
în vederea îmbunătăţirii eficienţei 
consumului de apă şi a promovării 
utilizării apelor reziduale. Prin derogare, 
în statele membre care au aderat la Uniune 
începând din 2004 investiţiile în instalaţii 
de irigare noi pot fi considerate cheltuieli 
eligibile în cazul în care o analiză de mediu 
dovedeşte că investiţia în cauză este 
sustenabilă şi nu are efecte negative asupra 
mediului.

Or. en

Amendamentul 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile investiţiile noi, inclusiv 
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determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au aderat 
la Uniune începând din 2004 investiţiile în 
instalaţii de irigare noi pot fi considerate 
cheltuieli eligibile în cazul în care o analiză 
de mediu dovedeşte că investiţia în cauză 
este sustenabilă şi nu are efecte negative 
asupra mediului.

cele de modernizare a sistemelor existente 
în vederea îmbunătăţirii eficienţei 
consumului de apă. Prin derogare, în 
statele membre care au aderat la Uniune 
începând din 2004 investiţiile în instalaţii 
de irigare noi pot fi considerate cheltuieli 
eligibile în cazul în care o analiză de 
mediu, efectuată dacă este impusă de lege,
dovedeşte că investiţia în cauză este 
sustenabilă şi nu are efecte negative asupra 
mediului.

Or. en

Justificare

O consecinţă a amendamentului 32.

Amendamentul 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului anterior 
de apă cu cel puţin 25 %. Prin derogare, în 
statele membre care au aderat la Uniune 
începând din 2004 investiţiile în instalaţii 
de irigare noi pot fi considerate cheltuieli 
eligibile în cazul în care o analiză de mediu 
dovedeşte că investiţia în cauză este 
sustenabilă şi nu are efecte negative asupra 
mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului anterior 
de apă cu cel puţin 25 %, precum şi 
investiţiile în modernizarea instalaţiilor de 
irigare care au un efect pozitiv asupra 
mediului. Prin derogare, în statele membre 
care au aderat la Uniune începând din 2004 
investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu are 
efecte negative asupra mediului.

Or. es

Amendamentul 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului anterior 
de apă cu cel puţin 25 %. Prin derogare, în 
statele membre care au aderat la Uniune 
începând din 2004 investiţiile în instalaţii 
de irigare noi pot fi considerate cheltuieli 
eligibile în cazul în care o analiză de 
mediu dovedeşte că investiţia în cauză este 
sustenabilă şi nu are efecte negative asupra 
mediului.

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului anterior 
de apă cu cel puţin 25 %. Prin derogare, în 
statele membre care au aderat la Uniune 
începând din 2004 şi în statele membre din 
bazinul mediteranean investiţiile în 
instalaţii de irigare noi pot fi considerate 
cheltuieli eligibile. Infrastructura face 
obiectul unei analize de mediu pentru a 
dovedi că investiţia în cauză este 
sustenabilă şi nu are efecte negative asupra 
mediului.

Or. es

Justificare

All Member States should be able to access investment in new irrigation installations when an 
environmental analysis provides evidence that the investment is sustainable and has no 
negative environmental impact. This measure should not just apply to those Member States 
that have joined the European Union since 2004, but to all Member States in the Union. 
Investment in updating irrigation systems should continue to receive funding without it being 
necessary to justify this by a saving in water use of at least 25%. For infrastructure, asking 
that the investment does not have any negative environmental impact should suffice.

Amendamentul 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Investiţiile în instalaţii de irigare noi 
sunt considerate cheltuieli eligibile în 
cazul în care se dovedeşte că investiţia în 
cauză este sustenabilă şi în conformitate 
cu Directiva-cadru privind apa. 
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Investiţiile în modernizarea sistemelor 
existente sunt eligibile dacă se 
demonstrează o mai bună utilizare a apei, 
respectând parametrii definiţi în planurile 
naţionale referitoare la utilizarea 
eficientă a apei, elaborate în temeiul 
Directivei-cadru privind apa.

Or. pt

Amendamentul 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul investiţiilor agricole, achiziţia 
de drepturi de producţie agricolă, de 
drepturi la plată, de animale şi de plante 
anuale, precum şi plantarea acestora din 
urmă, nu sunt eligibile pentru sprijinul 
acordat pentru investiţii. Cu toate acestea, 
în caz de refacere a potenţialului de 
producţie agricolă distrus de dezastre 
naturale în conformitate cu articolul 19 
alineatul (1) litera (b), cheltuielile aferente 
achiziţionării de animale pot fi considerate 
cheltuieli eligibile.

(4) În cazul investiţiilor agricole, achiziţia 
de drepturi de producţie agricolă, de 
drepturi la plată, de animale şi de plante 
anuale, precum şi plantarea acestora din 
urmă, nu sunt eligibile pentru sprijinul 
acordat pentru investiţii. Cu toate acestea, 
în caz de refacere a potenţialului de 
producţie agricolă distrus de dezastre 
naturale şi de fenomene climatice 
nefavorabile în conformitate cu articolul 
19 alineatul (1) litera (b), cheltuielile 
aferente achiziţionării de animale pot fi 
considerate cheltuieli eligibile.

Or. it

Amendamentul 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Beneficiarii sprijinului pentru eliminat
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investiţii pot solicita plata unui avans de 
până la 50 % din ajutorul public acordat 
pentru aceste investiţii de către agenţiile 
de plăţi competente, dacă opţiunea 
respectivă este inclusă în programul de 
dezvoltare rurală.

Or. en

Justificare

Considerăm că limitarea plăţilor în avans numai în cazul realizării de investiţii nu este 
justificată. De aceea, sugerăm eliminarea alineatului (5) şi adăugarea la articolul 70 a unei 
norme care să stipuleze că plăţile în avans sunt plătite în urma realizării tuturor 
operaţiunilor acceptate în cadrul Regulamentului RDP.

Amendamentul 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 cu privire la condiţiile în care 
alte costuri aferente contractelor de leasing, 
echipamentelor second-hand şi investiţiilor 
simple de înlocuire pot fi considerate 
cheltuieli eligibile.

(6) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 cu privire la condiţiile în care 
alte costuri aferente contractelor de leasing, 
echipamentelor second-hand şi investiţiilor 
simple de înlocuire pot fi considerate 
cheltuieli eligibile şi, de asemenea, cu 
privire la condiţiile care trebuie 
îndeplinite în ceea ce priveşte standardele 
minime de îmbunătăţire a eficienţei 
sistemelor de irigaţii pentru ca noile 
investiţii în sistemele existente sau în 
extinderea lor să fie eligibile.

Or. de

Amendamentul 1724
Britta Reimers
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Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 cu privire la condiţiile în care 
alte costuri aferente contractelor de leasing, 
echipamentelor second-hand şi investiţiilor 
simple de înlocuire pot fi considerate 
cheltuieli eligibile.

(6) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 cu privire la condiţiile în care 
alte costuri aferente contractelor de leasing, 
echipamentelor second-hand şi investiţiilor 
simple de înlocuire pot fi considerate 
cheltuieli eligibile, precum şi la 
standardele minime în domeniul eficienţei 
consumului de apă în cazul investiţiilor în 
sistemele de irigaţii existente sau al 
investiţiilor pentru extinderea zonei 
irigate.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe nicio discriminare între statele membre vechi şi noi, ci ar trebui ca 
toate statele membre să asigure un cadru care să  garanteze că investiţiile în irigaţii nu au un 
impact negativ asupra resurselor de apă. Acest cadru ar trebui să fie mai exigent în cazul în 
care investiţiile duc la extinderea zonelor irigate pentru a lua în calcul riscul mai mare. 
Comisia ar trebui să fie împuternicită să definească standarde minime care să fie respectate 
de acest cadru.

Amendamentul 1725
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 cu privire la condiţiile în care 
alte costuri aferente contractelor de leasing, 
echipamentelor second-hand şi investiţiilor 
simple de înlocuire pot fi considerate 
cheltuieli eligibile.

(6) Se deleagă Comisiei competenţa de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 cu privire la condiţiile în care 
alte costuri aferente contractelor de leasing, 
echipamentelor second-hand şi investiţiilor 
simple de înlocuire pot fi considerate 
cheltuieli eligibile, precum şi la 
standardele minime de siguranţă în 
domeniul eficienţei consumului de apă în 
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cazul investiţiilor în sistemele de irigaţii 
existente sau al investiţiilor pentru 
extinderea zonei irigate.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe nicio discriminare între statele membre vechi şi noi, ci ar trebui ca 
toate statele membre să asigure un cadru care să  garanteze că investiţiile în irigaţii nu au un 
impact negativ asupra resurselor de apă. Acest cadru ar trebui să fie mai exigent în cazul în 
care investiţiile duc la extinderea zonelor irigate pentru a lua în calcul riscul mai mare. 
Comisia ar trebui să fie împuternicită să definească standarde minime care să fie respectate 
de acest cadru.

Amendamentul 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Autoritatea de gestionare a programului 
de dezvoltare rurală stabileşte criteriile de 
selecţie pentru operaţiunile realizate în 
cadrul tuturor măsurilor, în urma 
consultării comitetului de monitorizare. 
Criteriile de selecţie urmăresc să asigure 
tratamentul egal al solicitanţilor, o mai 
bună utilizare a resurselor financiare şi 
direcţionarea măsurilor în conformitate cu 
priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală La stabilirea criteriilor de selecţie se 
ţine seama de principiul proporţionalităţii 
în ceea ce priveşte subvenţiile mici.

(1) Autoritatea de gestionare a programului 
de dezvoltare rurală stabileşte criteriile de 
selecţie pentru operaţiunile realizate în 
cadrul tuturor măsurilor, în urma 
consultării comitetului de monitorizare. 
Criteriile de selecţie urmăresc să asigure că 
măsurile destinate exploataţiilor agricole 
sunt aplicate exclusiv „fermierilor activi”, 
potrivit definiţiei din Regulamentul (UE) 
nr. [...] [DP]. În plus, aceste criterii 
urmăresc să asigure o mai bună utilizare a 
resurselor financiare şi direcţionarea 
măsurilor în conformitate cu priorităţile 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală La 
stabilirea criteriilor de selecţie se ţine 
seama de principiul proporţionalităţii în 
ceea ce priveşte subvenţiile mici.

Or. es

Justificare

De sprijinul acordat prin intermediul măsurilor destinate exploataţiilor agricole ar trebui să 
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beneficieze numai „fermierii activi”, potrivit definiţiei din regulamentul propus privind 
plăţile directe din cadrul PAC. Dacă se face această distincţie în cadrul primului pilon, ea ar 
trebui făcută şi pentru cel de-al doilea pilon.

Amendamentul 1727
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de gestionare a programului 
de dezvoltare rurală stabileşte criteriile de 
selecţie pentru operaţiunile realizate în 
cadrul tuturor măsurilor, în urma 
consultării comitetului de monitorizare. 
Criteriile de selecţie urmăresc să asigure 
tratamentul egal al solicitanţilor, o mai 
bună utilizare a resurselor financiare şi 
direcţionarea măsurilor în conformitate cu 
priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală La stabilirea criteriilor de selecţie se 
ţine seama de principiul proporţionalităţii 
în ceea ce priveşte subvenţiile mici.

(1) Autoritatea de gestionare a programului 
de dezvoltare rurală poate stabili o serie de
criterii de selecţie pentru operaţiunile 
realizate în cadrul tuturor măsurilor, în 
urma consultării comitetului de 
monitorizare. Criteriile de selecţie 
urmăresc să asigure tratamentul egal al 
solicitanţilor, o mai bună utilizare a 
resurselor financiare şi direcţionarea 
măsurilor în conformitate cu priorităţile 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală La 
stabilirea criteriilor de selecţie se ţine 
seama de principiul proporţionalităţii în 
ceea ce priveşte subvenţiile mici.

Or. fr

Amendamentul 1728
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de gestionare a programului 
de dezvoltare rurală stabileşte criteriile de 
selecţie pentru operaţiunile realizate în 
cadrul tuturor măsurilor, în urma 
consultării comitetului de monitorizare. 
Criteriile de selecţie urmăresc să asigure 
tratamentul egal al solicitanţilor, o mai 
bună utilizare a resurselor financiare şi 

(1) Autoritatea de gestionare a programului 
de dezvoltare rurală stabileşte criteriile de 
selecţie pentru operaţiunile realizate în 
cadrul tuturor măsurilor, în urma 
consultării comitetului de monitorizare. 
Criteriile de selecţie urmăresc să asigure 
tratamentul egal al solicitanţilor, o mai 
bună utilizare a resurselor financiare şi 
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direcţionarea măsurilor în conformitate cu 
priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală La stabilirea criteriilor de selecţie se 
ţine seama de principiul proporţionalităţii 
în ceea ce priveşte subvenţiile mici.

direcţionarea măsurilor în conformitate cu 
priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală La stabilirea şi aplicarea criteriilor 
de selecţie se ţine seama de principiul 
proporţionalităţii.

Or. de

Amendamentul 1729
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 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării prezentului regulament, 
autoritatea de gestionare defineşte „zona 
rurală” la nivel de program.

În scopul aplicării prezentului regulament, 
„zona rurală” se defineşte la nivelul 
statelor membre.

Or. it

Amendamentul 1730
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării prezentului regulament, 
autoritatea de gestionare defineşte „zona 
rurală” la nivel de program.

În scopul aplicării prezentului regulament, 
statele membre definesc „zona rurală” la 
nivel de program.

Or. de

Amendamentul 1731
Hynek Fajmon
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Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării prezentului regulament, 
autoritatea de gestionare defineşte „zona 
rurală” la nivel de program.

În scopul aplicării prezentului regulament, 
autoritatea de gestionare defineşte nivelul 
„zonei rurale” în cadrul programului său 
de dezvoltare rurală.

Or. en

Amendamentul 1732
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării prezentului regulament, 
autoritatea de gestionare defineşte „zona 
rurală” la nivel de program.

În scopul aplicării prezentului regulament, 
autoritatea de gestionare defineşte „zona 
rurală” la nivel de program. Ea poate, de 
asemenea, desemna diferite zone specifice 
din cadrul unei anumite măsuri, dacă 
există o justificare obiectivă pentru 
aceasta.

Or. de

Amendamentul 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din alocarea menţionată la alineatul 
(1) se retrage o sumă de 30 de milioane 
EUR pentru a fi utilizată la finanţarea 
premiului pentru cooperarea locală 
inovatoare prevăzut la articolul 56.

eliminat
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