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Amendamentul 1734
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din alocarea menționată la alineatul 
(1) se retrage o sumă de 30 de milioane 
EUR pentru a fi utilizată la finanțarea 
premiului pentru cooperarea locală 
inovatoare prevăzut la articolul 56.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1735
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din alocarea menționată la alineatul 
(1) se retrage o sumă de 30 de milioane 
EUR pentru a fi utilizată la finanțarea 
premiului pentru cooperarea locală 
inovatoare prevăzut la articolul 56.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1736
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din alocarea menționată la alineatul 
(1) se retrage o sumă de 30 de milioane 
EUR pentru a fi utilizată la finanțarea 

eliminat
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premiului pentru cooperarea locală 
inovatoare prevăzut la articolul 56.

Or. fr

Amendamentul 1737
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din alocarea menționată la alineatul 
(1) se retrage o sumă de 30 de milioane 
EUR pentru a fi utilizată la finanțarea 
premiului pentru cooperarea locală 
inovatoare prevăzut la articolul 56.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1738
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din alocarea menționată la alineatul 
(1) se retrage o sumă de 30 de milioane 
EUR pentru a fi utilizată la finanțarea 
premiului pentru cooperarea locală 
inovatoare prevăzut la articolul 56.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1739
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din alocarea menționată la alineatul 
(1) se retrage o sumă de 30 de milioane 
EUR pentru a fi utilizată la finanțarea 
premiului pentru cooperarea locală 
inovatoare prevăzut la articolul 56.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 1740
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din alocarea menționată la alineatul 
(1) se retrage o sumă de 30 de milioane 
EUR pentru a fi utilizată la finanțarea 
premiului pentru cooperarea locală 
inovatoare prevăzut la articolul 56.

(2) La inițiativa statelor membre, un 
procent de până la 4 % din cuantumul 
total alocat fiecărui program de dezvoltare 
rurală poate fi destinat finanțării 
sarcinilor menționate la articolul 52 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], 
precum și a costurilor aferente lucrărilor 
pregătitoare pentru delimitarea zonelor 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale, menționate la articolul 33 
alineatul (3).
Costurile aferente organismului de 
certificare menționat la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012 nu sunt 
eligibile în temeiul prezentului alineat.
În limita de 4 %, se rezervă o sumă pentru 
crearea și operarea rețelei rurale 
naționale prevăzute la articolul 55.

Or. en

Amendamentul 1741
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din alocarea menționată la alineatul (1) 
se retrage o sumă de 30 de milioane EUR
pentru a fi utilizată la finanțarea premiului 
pentru cooperarea locală inovatoare 
prevăzut la articolul 56.

(2) Din alocarea menționată la alineatul (1) 
se retrage o sumă pentru a fi utilizată la 
finanțarea premiului pentru cooperarea 
locală inovatoare prevăzut la articolul 56.

Or. pt

Amendamentul 1742
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La inițiativa statelor membre, un procent 
de până la 4 % din cuantumul total alocat 
fiecărui program de dezvoltare rurală 
poate fi destinat finanțării sarcinilor 
menționate la articolul 52 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], 
precum și a costurilor aferente lucrărilor 
pregătitoare pentru delimitarea zonelor 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale, menționate la articolul 33
alineatul (3).

În cazul programelor de dezvoltare rurală 
care se referă la ambele tipuri de regiuni 
eligibile în regiunile mai puțin mai 
dezvoltate, în regiunile cele mai 
îndepărtate și în insulele mici din Marea 
Egee în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93 și în alte regiuni, rata contribuției 
FEADR pentru asistență tehnică la care 
se face referire la articolul 65 alineatul 
(3) poate fi stabilită ținând seama de tipul 
de regiuni predominant, în funcție de 
numărul acestora, din cadrul 
programului.    

Or. en

Amendamentul 1743
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La inițiativa statelor membre, un procent 
de până la 4 % din cuantumul total alocat 
fiecărui program de dezvoltare rurală poate 
fi destinat finanțării sarcinilor menționate 
la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], precum și a costurilor aferente 
lucrărilor pregătitoare pentru delimitarea 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, menționate la articolul 33
alineatul (3).

La inițiativa statelor membre, un procent 
de până la 4 % din cuantumul total alocat 
fiecărui program de dezvoltare rurală poate 
fi destinat finanțării sarcinilor menționate 
la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], precum și a costurilor aferente 
lucrărilor pregătitoare pentru delimitarea 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale și cu alte constrângeri specifice
menționate la articolul 33.

Or. bg

Amendamentul 1744
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În limita de 4 %, se rezervă o sumă pentru 
crearea și operarea rețelei rurale naționale 
prevăzute la articolul 55.

În limita de 4 %, se rezervă o sumă pentru 
crearea și operarea rețelei rurale naționale 
prevăzute la articolul 55, precum și pentru 
activitățile de pregătire, gestionare, 
monitorizare, evaluare, informare, 
formare și supraveghere desfășurate de 
alți operatori în ceea ce privește 
intervențiile din cadrul programelor.

Or. fr

Amendamentul 1745
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sporirea gradului de implicare a părților 
interesate în implementarea dezvoltării 
rurale;

(a) sporirea gradului de implicare a părților 
interesate din agricultură, din silvicultură 
și din alte domenii cu caracter rural în 
implementarea dezvoltării rurale;

Or. de

Amendamentul 1746
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
organizațională și modul de operare a 
rețelei europene pentru dezvoltare rurală.
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 91.

(4) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind structura 
organizațională și modul de operare a 
rețelei europene pentru dezvoltare rurală.

Or. de

Justificare

Aceasta nu este o decizie pur tehnică.

Amendamentul 1747
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
organizațională și modul de operare a 
rețelei europene pentru dezvoltare rurală.

(4) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte delegate, structura 
organizațională și modul de operare a 
rețelei europene pentru dezvoltare rurală.
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Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 91.

Or. it

Amendamentul 1748
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53 eliminat
Rețeaua PEI
(1) Se creează o rețea PEI pentru a 
sprijini PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii prevăzut la 
articolul 61, în conformitate cu articolul 
51 alineatul (1). Această rețea permite 
interconectarea grupurilor operaționale, a 
serviciilor de consiliere și a cercetătorilor.
(2) Sarcinile rețelei PEI sunt:
(a) furnizarea unui serviciu de asistență 
tehnică și furnizarea de informații 
actorilor principali în legătură cu PEI;
(b) animarea discuțiilor la nivelul 
programului, pentru a încuraja 
înființarea de grupuri operaționale;
(c) analizarea rezultatelor și cunoștințelor 
în materie de cercetare relevante pentru 
PEI și întocmirea de rapoarte în acest 
sens;
(d) colectarea, consolidarea și 
diseminarea bunelor practici relevante 
pentru inovare;
(e) organizarea de conferințe și ateliere de 
lucru și diseminarea informațiilor în 
domeniul PEI.
(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
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organizațională și modul de operare a 
rețelei PEI. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

Or. de

Amendamentul 1749
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53 eliminat
Rețeaua PEI
(1) Se creează o rețea PEI pentru a 
sprijini PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii prevăzut la 
articolul 61, în conformitate cu articolul 
51 alineatul (1). Această rețea permite 
interconectarea grupurilor operaționale, a 
serviciilor de consiliere și a cercetătorilor.
(2) Sarcinile rețelei PEI sunt:
(a) furnizarea unui serviciu de asistență 
tehnică și furnizarea de informații 
actorilor principali în legătură cu PEI;
(b) animarea discuțiilor la nivelul 
programului, pentru a încuraja 
înființarea de grupuri operaționale;
(c) analizarea rezultatelor și cunoștințelor 
în materie de cercetare relevante pentru 
PEI și întocmirea de rapoarte în acest 
sens;
(d) colectarea, consolidarea și 
diseminarea bunelor practici relevante 
pentru inovare;
(e) organizarea de conferințe și ateliere de 
lucru și diseminarea informațiilor în 
domeniul PEI.
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(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
organizațională și modul de operare a 
rețelei PEI. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

Or. ro

Amendamentul 1750
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se creează o rețea PEI pentru a 
sprijini PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii prevăzut la 
articolul 61, în conformitate cu articolul 
51 alineatul (1). Această rețea permite 
interconectarea grupurilor operaționale, a 
serviciilor de consiliere și a cercetătorilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1751
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se creează o rețea PEI pentru a sprijini 
PEI privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii prevăzut la articolul 61, în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (1).
Această rețea permite interconectarea 
grupurilor operaționale, a serviciilor de 
consiliere și a cercetătorilor.

(1) Se creează o rețea PEI pentru a sprijini 
PEI privind producția agricolă, precum și 
viabilitatea economică și durabilitatea 
agriculturii prevăzute la articolul 61, în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (1).
Această rețea permite interconectarea 
grupurilor operaționale, a serviciilor de 
consiliere și a cercetătorilor.
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Or. fr

Amendamentul 1752
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se creează o rețea PEI pentru a sprijini 
PEI privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii prevăzut la articolul 61, în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (1).
Această rețea permite interconectarea 
grupurilor operaționale, a serviciilor de 
consiliere și a cercetătorilor.

(1) Se creează o rețea PEI pentru a sprijini 
PEI privind viabilitatea economică a 
exploatațiilor agricole și durabilitatea 
agriculturii astfel cum se prevede la 
articolul 61, în conformitate cu articolul 51 
alineatul (1). Această rețea permite 
interconectarea grupurilor operaționale, a 
serviciilor de consiliere și a cercetătorilor.

Or. fr

Amendamentul 1753
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se creează o rețea PEI pentru a sprijini 
PEI privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii prevăzut la articolul 61, în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (1).
Această rețea permite interconectarea 
grupurilor operaționale, a serviciilor de 
consiliere și a cercetătorilor.

(1) Se creează o rețea PEI pentru a sprijini 
PEI privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii prevăzute la articolul 61, în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (1).
Această rețea permite interconectarea 
grupurilor operaționale din zonele rurale, 
a grupurilor de producători, a serviciilor 
de consiliere agricolă și a cercetătorilor.

Or. de
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Amendamentul 1754
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se creează o rețea PEI pentru a sprijini 
PEI privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii prevăzut la articolul 61, în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (1).
Această rețea permite interconectarea 
grupurilor operaționale, a serviciilor de 
consiliere și a cercetătorilor.

(1) Se creează o rețea PEI pentru a sprijini 
PEI privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii prevăzute la articolul 61, în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (1).
Această rețea permite interconectarea 
grupurilor operaționale, a serviciilor de 
consiliere, a ONG-urilor și a cercetătorilor.

Or. en

Amendamentul 1755
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sarcinile rețelei PEI sunt: eliminat
(a) furnizarea unui serviciu de asistență 
tehnică și furnizarea de informații 
actorilor principali în legătură cu PEI;
(b) animarea discuțiilor la nivelul 
programului, pentru a încuraja 
înființarea de grupuri operaționale;
(c) analizarea rezultatelor și cunoștințelor 
în materie de cercetare relevante pentru 
PEI și întocmirea de rapoarte în acest 
sens;
(d) colectarea, consolidarea și 
diseminarea bunelor practici relevante 
pentru inovare;
(e) organizarea de conferințe și ateliere de 
lucru și diseminarea informațiilor în 
domeniul PEI.
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Or. en

Amendamentul 1756
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizarea unui serviciu de asistență 
tehnică și furnizarea de informații 
actorilor principali în legătură cu PEI;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1757
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizarea unui serviciu de asistență 
tehnică și furnizarea de informații actorilor 
principali în legătură cu PEI;

(a) furnizarea unui serviciu de asistență 
tehnică și furnizarea de informații actorilor 
principali, în special producătorilor 
principali, furnizorilor acestora și celor pe 
care aceștia îi aprovizionează, în legătură 
cu PEI;

Or. de

Amendamentul 1758
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) animarea discuțiilor la nivelul 
programului, pentru a încuraja 
înființarea de grupuri operaționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1759
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) animarea discuțiilor la nivelul 
programului, pentru a încuraja înființarea 
de grupuri operaționale;

(b) animarea discuțiilor la nivelul 
programului, și la nivelul de implementare
pentru a încuraja înființarea de grupuri 
operaționale locale;

Or. de

Amendamentul 1760
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) analizarea rezultatelor și cunoștințelor 
în materie de cercetare relevante pentru 
PEI și întocmirea de rapoarte în acest 
sens;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1761
Hynek Fajmon
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Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) colectarea, consolidarea și 
diseminarea bunelor practici relevante 
pentru inovare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1762
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) colectarea, consolidarea și diseminarea
bunelor practici relevante pentru inovare;

(d) colectarea, consolidarea și diseminarea
rezultatelor cercetării și a noilor 
tehnologii relevante pentru inovare;

Or. de

Amendamentul 1763
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) colectarea, consolidarea și diseminarea 
bunelor practici relevante pentru inovare;

(d) colectarea, consolidarea și diseminarea 
bunelor practici relevante pentru inovare și 
schimbul de cunoștințe;

Or. en
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Amendamentul 1764
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Kent 
Johansson

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) stabilirea unui dialog între 
agricultori și comunitatea de cercetare; 

Or. en

Amendamentul 1765
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) organizarea de conferințe și ateliere de 
lucru și diseminarea informațiilor în 
domeniul PEI.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1766
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) organizarea de conferințe și ateliere de 
lucru și diseminarea informațiilor în 
domeniul PEI.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1767
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
organizațională și modul de operare a 
rețelei PEI. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1768
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
organizațională și modul de operare a 
rețelei PEI. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind structura 
organizațională și modul de operare a 
rețelei PEI.

Or. de

Justificare

Aceasta nu este o decizie pur tehnică.

Amendamentul 1769
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi
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Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
organizațională și modul de operare a 
rețelei PEI. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte delegate, structura 
organizațională și modul de operare a 
rețelei PEI.

Or. it

Amendamentul 1770
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54 eliminat
Rețeaua europeană de evaluare pentru 
dezvoltare rurală
(1) Se creează o rețea europeană de 
evaluare pentru dezvoltare rurală pentru 
a sprijini evaluarea programelor de 
dezvoltare rurală în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (1). Această rețea 
permite interconectarea părților implicate 
în evaluarea programelor de dezvoltare 
rurală.
(2) Obiectivul rețelei europene de 
evaluare pentru dezvoltare rurală este de 
a facilita schimbul de expertiză și de bune 
practici cu privire la metodologiile de 
evaluare, de a dezvolta metode și 
instrumente de evaluare, de a sprijini 
procesele de evaluare, precum și 
colectarea și gestionarea datelor.
(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
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organizațională și funcționarea rețelei 
europene de evaluare pentru dezvoltare 
rurală. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

Or. es

Justificare

Nu este nevoie să creăm o rețea europeană de evaluare pentru dezvoltare rurală, deoarece 
aceasta ar trebui să fie o competență a rețelei europene pentru dezvoltare rurală. 

Amendamentul 1771
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54 eliminat
Rețeaua europeană de evaluare pentru 
dezvoltare rurală
(1) Se creează o rețea europeană de 
evaluare pentru dezvoltare rurală pentru 
a sprijini evaluarea programelor de 
dezvoltare rurală în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (1). Această rețea 
permite interconectarea părților implicate 
în evaluarea programelor de dezvoltare 
rurală.
(2) Obiectivul rețelei europene de 
evaluare pentru dezvoltare rurală este de 
a facilita schimbul de expertiză și de bune 
practici cu privire la metodologiile de 
evaluare, de a dezvolta metode și 
instrumente de evaluare, de a sprijini 
procesele de evaluare, precum și 
colectarea și gestionarea datelor.
(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
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organizațională și funcționarea rețelei 
europene de evaluare pentru dezvoltare 
rurală. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

Or. es

Justificare

Experiența actualei perioade de programare a arătat că este nevoie ca numărul de rețele să 
se reducă cât se poate de mult. Atribuțiile rețelei europene de evaluare ar putea fi incluse în 
atribuțiile rețelei europene pentru dezvoltare rurală de la articolul 52, în special având în 
vedere faptul că unul dintre obiectivele acesteia din urmă este de a îmbunătăți calitatea 
programelor de dezvoltare rurală.  

Amendamentul 1772
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54 eliminat
Rețeaua europeană de evaluare pentru 
dezvoltare rurală
(1) Se creează o rețea europeană de 
evaluare pentru dezvoltare rurală pentru 
a sprijini evaluarea programelor de 
dezvoltare rurală în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (1). Această rețea 
permite interconectarea părților implicate 
în evaluarea programelor de dezvoltare 
rurală.
(2) Obiectivul rețelei europene de 
evaluare pentru dezvoltare rurală este de 
a facilita schimbul de expertiză și de bune 
practici cu privire la metodologiile de 
evaluare, de a dezvolta metode și 
instrumente de evaluare, de a sprijini 
procesele de evaluare, precum și 
colectarea și gestionarea datelor.
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(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
organizațională și funcționarea rețelei 
europene de evaluare pentru dezvoltare 
rurală. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

Or. es

Justificare

Aceste funcții pot fi adăugate celor ale rețelei europene pentru dezvoltare rurală de la 
articolul 52 pentru a reduce numărul rețelelor.

Amendamentul 1773
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54 eliminat
Rețeaua europeană de evaluare pentru 
dezvoltare rurală
(1) Se creează o rețea europeană de 
evaluare pentru dezvoltare rurală pentru 
a sprijini evaluarea programelor de 
dezvoltare rurală în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (1). Această rețea 
permite interconectarea părților implicate 
în evaluarea programelor de dezvoltare 
rurală.
(2) Obiectivul rețelei europene de 
evaluare pentru dezvoltare rurală este de 
a facilita schimbul de expertiză și de bune 
practici cu privire la metodologiile de 
evaluare, de a dezvolta metode și 
instrumente de evaluare, de a sprijini 
procesele de evaluare, precum și 
colectarea și gestionarea datelor.
(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
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unor acte de punere în aplicare, structura 
organizațională și funcționarea rețelei 
europene de evaluare pentru dezvoltare 
rurală. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

Or. de

Amendamentul 1774
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54 eliminat
Rețeaua europeană de evaluare pentru 
dezvoltare rurală
(1) Se creează o rețea europeană de 
evaluare pentru dezvoltare rurală pentru 
a sprijini evaluarea programelor de 
dezvoltare rurală în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (1). Această rețea 
permite interconectarea părților implicate 
în evaluarea programelor de dezvoltare 
rurală.
(2) Obiectivul rețelei europene de 
evaluare pentru dezvoltare rurală este de 
a facilita schimbul de expertiză și de bune 
practici cu privire la metodologiile de 
evaluare, de a dezvolta metode și 
instrumente de evaluare, de a sprijini 
procesele de evaluare, precum și 
colectarea și gestionarea datelor.
(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
organizațională și funcționarea rețelei 
europene de evaluare pentru dezvoltare 
rurală. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
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articolul 91.

Or. ro

Amendamentul 1775
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se creează o rețea europeană de 
evaluare pentru dezvoltare rurală pentru 
a sprijini evaluarea programelor de 
dezvoltare rurală în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (1). Această rețea 
permite interconectarea părților implicate 
în evaluarea programelor de dezvoltare 
rurală.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1776
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul rețelei europene de 
evaluare pentru dezvoltare rurală este de 
a facilita schimbul de expertiză și de bune 
practici cu privire la metodologiile de 
evaluare, de a dezvolta metode și 
instrumente de evaluare, de a sprijini 
procesele de evaluare, precum și 
colectarea și gestionarea datelor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1777
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
organizațională și funcționarea rețelei 
europene de evaluare pentru dezvoltare 
rurală. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1778
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, structura 
organizațională și funcționarea rețelei 
europene de evaluare pentru dezvoltare 
rurală. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind structura 
organizațională și funcționarea rețelei 
europene de evaluare pentru dezvoltare 
rurală.

Or. de

Justificare

Aceasta nu este o decizie pur tehnică.

Amendamentul 1779
Mariya Gabriel
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Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) încurajarea inovării în agricultură. (d) încurajarea inovării în agricultură și în 
silvicultură.

Or. bg

Amendamentul 1780
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) încurajarea inovării în agricultură. (d) încurajarea inovării în agricultură și în 
silvicultură.

Or. de

Amendamentul 1781
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru pregătirea și implementarea unui 
plan de acțiune care să conțină cel puțin 
următoarele elemente:

(b) pentru pregătirea și implementarea unui 
plan de acțiune care poate să conțină cel 
puțin următoarele elemente:

Or. fr

Amendamentul 1782
Diane Dodds, James Nicholson
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Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru pregătirea și implementarea unui 
plan de acțiune care să conțină cel puțin 
următoarele elemente:

(b) pentru pregătirea și implementarea unui 
plan de acțiune care poate să conțină cel 
puțin următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 1783
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijin pentru monitorizare, în special 
prin colectarea și partajarea reacțiilor, 
recomandărilor și analizelor relevante, 
realizate în special de comitetele de 
monitorizare menționate la articolul 41 
din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]. 
Grupurile de acțiune locală sunt, de 
asemenea, sprijinite de rețeaua rurală 
națională în scopul monitorizării și 
evaluării strategiilor de dezvoltare locală;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1784
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijin pentru monitorizare, în special 
prin colectarea și partajarea reacțiilor, 
recomandărilor și analizelor relevante, 
realizate în special de comitetele de 

(iii) sprijin pentru monitorizare, în special 
prin colectarea și partajarea reacțiilor, 
recomandărilor și analizelor relevante, 
realizate în special de comitetele de 
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monitorizare menționate la articolul 41 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012].
Grupurile de acțiune locală sunt, de 
asemenea, sprijinite de rețeaua rurală 
națională în scopul monitorizării și 
evaluării strategiilor de dezvoltare locală;

monitorizare menționate la articolul 41 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012].

Or. en

Amendamentul 1785
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijin pentru monitorizare, în special 
prin colectarea și partajarea reacțiilor, 
recomandărilor și analizelor relevante, 
realizate în special de comitetele de 
monitorizare menționate la articolul 41 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012].
Grupurile de acțiune locală sunt, de 
asemenea, sprijinite de rețeaua rurală 
națională în scopul monitorizării și 
evaluării strategiilor de dezvoltare locală;

(iii) sprijin pentru monitorizare, în special 
prin colectarea și partajarea reacțiilor, 
recomandărilor și analizelor relevante, 
realizate în special de comitetele de 
monitorizare menționate la articolul 41 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012].

Or. ro

Amendamentul 1786
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) organizarea unor activități de formare 
destinate organismelor responsabile cu 
implementarea programelor și grupurilor 
de acțiune locală în curs de creare;

eliminat

Or. ro
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Amendamentul 1787
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) colectarea de exemple de proiecte care 
să acopere toate prioritățile programelor 
de dezvoltare rurală;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 1788
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) studii și analize în curs; eliminat

Or. ro

Amendamentul 1789
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) activități de interconectare destinate 
grupurilor de acțiune locală și în special 
asistență tehnică pentru cooperarea 
interteritorială și transnațională, 
facilitarea cooperării între grupurile de 
acțiune locală și căutarea de parteneri 
pentru măsura prevăzută la articolul 36;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1790
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) activități de interconectare destinate 
grupurilor de acțiune locală și în special 
asistență tehnică pentru cooperarea 
interteritorială și transnațională, 
facilitarea cooperării între grupurile de 
acțiune locală și căutarea de parteneri 
pentru măsura prevăzută la articolul 36;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 1791
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera b – punctul vii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) un plan de încurajare a „ghișeelor 
unice” locale, digitale sau fizice, pentru a 
pune informații cu privire la programele 
de dezvoltare rurală și la alte programe 
ale Fondului CSC la dispoziția 
potențialilor beneficiari la nivel local.

Or. en

Amendamentul 1792
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru instituirea unui comitet de 
preselecție format din experți 
independenți și pentru procesul de 
preselecție a candidaților la premiul 
pentru cooperare locală inovatoare, 
menționat la articolul 58 alineatul (2).

eliminat

Or. bg

Amendamentul 1793
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă, prin intermediul unor
acte de punere în aplicare, norme privind 
crearea și modul de operare a rețelelor 
rurale naționale. Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 91.

(4) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind crearea și funcționarea
rețelelor rurale naționale.

Or. de

Justificare

Aceasta nu este o decizie pur tehnică.

Amendamentul 1794
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Conform articolului 70, beneficiarii 
pot solicita plata unui avans din ajutor de 
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către agențiile de plăți competente, dacă 
opțiunea respectivă este inclusă în 
programul de dezvoltare rurală respectiv. 
Cuantumul avansului poate fi de 50 % din 
sprijinul public legat de costurile de 
funcționare și de animare.

Or. fr

Amendamentul 1795
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 56 eliminat
Premiul pentru cooperare locală 
inovatoare în zonele rurale
Fondurile la care se face referire la 
articolul 51 alineatul (2) se utilizează 
pentru finanțarea acordării premiului 
pentru proiecte de cooperare care implică 
cel puțin două entități aflate în state 
membre diferite, care realizează un 
concept local inovator.

Or. bg

Amendamentul 1796
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 56 eliminat
Premiul pentru cooperare locală 
inovatoare în zonele rurale
Fondurile la care se face referire la 
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articolul 51 alineatul (2) se utilizează 
pentru finanțarea acordării premiului 
pentru proiecte de cooperare care implică 
cel puțin două entități aflate în state 
membre diferite, care realizează un 
concept local inovator.

Or. en

Amendamentul 1797
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 56 eliminat
Premiul pentru cooperare locală 
inovatoare în zonele rurale
Fondurile la care se face referire la 
articolul 51 alineatul (2) se utilizează 
pentru finanțarea acordării premiului 
pentru proiecte de cooperare care implică 
cel puțin două entități aflate în state 
membre diferite, care realizează un 
concept local inovator.

Or. de

Amendamentul 1798
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 56 eliminat
Premiul pentru cooperare locală 
inovatoare în zonele rurale
Fondurile la care se face referire la 
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articolul 51 alineatul (2) se utilizează 
pentru finanțarea acordării premiului 
pentru proiecte de cooperare care implică 
cel puțin două entități aflate în state 
membre diferite, care realizează un 
concept local inovator.

Or. it

Amendamentul 1799
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 56 eliminat
Premiul pentru cooperare locală 
inovatoare în zonele rurale
Fondurile la care se face referire la 
articolul 51 alineatul (2) se utilizează 
pentru finanțarea acordării premiului 
pentru proiecte de cooperare care implică 
cel puțin două entități aflate în state 
membre diferite, care realizează un 
concept local inovator.

Or. fr

Amendamentul 1800
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 56 eliminat
Premiul pentru cooperare locală 
inovatoare în zonele rurale
Fondurile la care se face referire la 
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articolul 51 alineatul (2) se utilizează 
pentru finanțarea acordării premiului 
pentru proiecte de cooperare care implică 
cel puțin două entități aflate în state 
membre diferite, care realizează un 
concept local inovator.

Or. en

Amendamentul 1801
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 56 eliminat
Premiul pentru cooperare locală 
inovatoare în zonele rurale
Fondurile la care se face referire la 
articolul 51 alineatul (2) se utilizează 
pentru finanțarea acordării premiului 
pentru proiecte de cooperare care implică 
cel puțin două entități aflate în state 
membre diferite, care realizează un 
concept local inovator.

Or. ro

Amendamentul 1802
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile la care se face referire la 
articolul 51 alineatul (2) se utilizează 
pentru finanțarea acordării premiului 
pentru proiecte de cooperare care implică 
cel puțin două entități aflate în state 

eliminat
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membre diferite, care realizează un 
concept local inovator.

Or. en

Amendamentul 1803
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile la care se face referire la 
articolul 51 alineatul (2) se utilizează 
pentru finanțarea acordării premiului 
pentru proiecte de cooperare care implică 
cel puțin două entități aflate în state 
membre diferite, care realizează un
concept local inovator.

Fondurile la care se face referire la 
articolul 51 alineatul (2) se utilizează 
pentru finanțarea acordării premiului 
pentru proiecte de cooperare care implică 
cel puțin două regiuni rurale aflate în state 
membre diferite care doresc și realizează 
un parteneriat UE inovator. Parteneriatul 
respectiv trebuie să existe pentru o 
perioadă de cel puțin un an. 

Or. de

Amendamentul 1804
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Cererea de propuneri
(1) Începând din 2015 cel târziu și ulterior 
în fiecare an, Comisia lansează o cerere 
de propuneri în vederea acordării 
premiului prevăzut la articolul 56. Ultima 
cerere de propuneri se lansează cel târziu 
în 2019.
(2) Cererea de propuneri indică o temă 
pentru propuneri care trebuie să aibă 
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legătură cu una dintre prioritățile Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală. De 
asemenea, tema trebuie să fie potrivită 
pentru implementarea prin cooperare la 
nivel transnațional.
(3) Cererea de propuneri este deschisă 
atât grupurilor de acțiune locală, cât și 
entităților individuale care cooperează în 
scopul realizării unui anumit proiect.

Or. bg

Amendamentul 1805
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Cererea de propuneri
(1) Începând din 2015 cel târziu și ulterior 
în fiecare an, Comisia lansează o cerere 
de propuneri în vederea acordării 
premiului prevăzut la articolul 56. Ultima 
cerere de propuneri se lansează cel târziu 
în 2019.
(2) Cererea de propuneri indică o temă 
pentru propuneri care trebuie să aibă 
legătură cu una dintre prioritățile Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală. De 
asemenea, tema trebuie să fie potrivită 
pentru implementarea prin cooperare la 
nivel transnațional.
(3) Cererea de propuneri este deschisă 
atât grupurilor de acțiune locală, cât și 
entităților individuale care cooperează în 
scopul realizării unui anumit proiect.

Or. en
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Amendamentul 1806
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Cererea de propuneri
(1) Începând din 2015 cel târziu și ulterior 
în fiecare an, Comisia lansează o cerere 
de propuneri în vederea acordării 
premiului prevăzut la articolul 56. Ultima 
cerere de propuneri se lansează cel târziu 
în 2019.
(2) Cererea de propuneri indică o temă 
pentru propuneri care trebuie să aibă 
legătură cu una dintre prioritățile Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală. De 
asemenea, tema trebuie să fie potrivită 
pentru implementarea prin cooperare la 
nivel transnațional.
(3) Cererea de propuneri este deschisă 
atât grupurilor de acțiune locală, cât și 
entităților individuale care cooperează în 
scopul realizării unui anumit proiect.

Or. de

Amendamentul 1807
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Cererea de propuneri
(1) Începând din 2015 cel târziu și ulterior 
în fiecare an, Comisia lansează o cerere 
de propuneri în vederea acordării 
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premiului prevăzut la articolul 56. Ultima 
cerere de propuneri se lansează cel târziu 
în 2019.
(2) Cererea de propuneri indică o temă 
pentru propuneri care trebuie să aibă 
legătură cu una dintre prioritățile Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală. De 
asemenea, tema trebuie să fie potrivită 
pentru implementarea prin cooperare la 
nivel transnațional.
(3) Cererea de propuneri este deschisă 
atât grupurilor de acțiune locală, cât și 
entităților individuale care cooperează în 
scopul realizării unui anumit proiect.

Or. it

Amendamentul 1808
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Cererea de propuneri
(1) Începând din 2015 cel târziu și ulterior 
în fiecare an, Comisia lansează o cerere 
de propuneri în vederea acordării 
premiului prevăzut la articolul 56. Ultima 
cerere de propuneri se lansează cel târziu 
în 2019.
(2) Cererea de propuneri indică o temă 
pentru propuneri care trebuie să aibă 
legătură cu una dintre prioritățile Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală. De 
asemenea, tema trebuie să fie potrivită 
pentru implementarea prin cooperare la 
nivel transnațional.
(3) Cererea de propuneri este deschisă 
atât grupurilor de acțiune locală, cât și 
entităților individuale care cooperează în 
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scopul realizării unui anumit proiect.

Or. fr

Amendamentul 1809
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Cererea de propuneri
(1) Începând din 2015 cel târziu și ulterior 
în fiecare an, Comisia lansează o cerere 
de propuneri în vederea acordării 
premiului prevăzut la articolul 56. Ultima 
cerere de propuneri se lansează cel târziu 
în 2019.
(2) Cererea de propuneri indică o temă 
pentru propuneri care trebuie să aibă 
legătură cu una dintre prioritățile Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală. De 
asemenea, tema trebuie să fie potrivită 
pentru implementarea prin cooperare la 
nivel transnațional.
(3) Cererea de propuneri este deschisă 
atât grupurilor de acțiune locală, cât și 
entităților individuale care cooperează în 
scopul realizării unui anumit proiect.

Or. en

Amendamentul 1810
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 57
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Cererea de propuneri
(1) Începând din 2015 cel târziu și ulterior 
în fiecare an, Comisia lansează o cerere 
de propuneri în vederea acordării 
premiului prevăzut la articolul 56. Ultima 
cerere de propuneri se lansează cel târziu 
în 2019.
(2) Cererea de propuneri indică o temă 
pentru propuneri care trebuie să aibă 
legătură cu una dintre prioritățile Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală. De 
asemenea, tema trebuie să fie potrivită 
pentru implementarea prin cooperare la 
nivel transnațional.
(3) Cererea de propuneri este deschisă 
atât grupurilor de acțiune locală, cât și 
entităților individuale care cooperează în 
scopul realizării unui anumit proiect.

Or. en

Amendamentul 1811
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Cererea de propuneri
(1) Începând din 2015 cel târziu și ulterior 
în fiecare an, Comisia lansează o cerere 
de propuneri în vederea acordării 
premiului prevăzut la articolul 56. Ultima 
cerere de propuneri se lansează cel târziu 
în 2019.
(2) Cererea de propuneri indică o temă 
pentru propuneri care trebuie să aibă 
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legătură cu una dintre prioritățile Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală. De 
asemenea, tema trebuie să fie potrivită 
pentru implementarea prin cooperare la 
nivel transnațional.
(3) Cererea de propuneri este deschisă 
atât grupurilor de acțiune locală, cât și 
entităților individuale care cooperează în 
scopul realizării unui anumit proiect.

Or. ro

Amendamentul 1812
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea de propuneri indică o temă 
pentru propuneri care trebuie să aibă 
legătură cu una dintre prioritățile Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală. De 
asemenea, tema trebuie să fie potrivită 
pentru implementarea prin cooperare la 
nivel transnațional.

(2) Cererea de propuneri indică o temă 
pentru propuneri care trebuie să aibă 
legătură cu una dintre prioritățile Uniunii 
în materie de dezvoltare rurală. De 
asemenea, tema trebuie să fie potrivită 
pentru implementarea prin cooperare la 
nivel transnațional. Având în vedere 
discriminarea femeilor din zonele rurale, 
contribuția invizibilă a acestora la 
venituri și la bunăstare, faptul că este 
important ca zonele rurale să fie în 
continuare populate, iar gradul de 
sensibilizare a societății în general cu 
privire la acest aspect să fie crescut, tema 
selectată pentru primul an de acordare a 
premiului trebuie să fie promovarea 
egalității între bărbați și femei și 
coeziunea în zonele rurale.     

Or. es

Amendamentul 1813
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling
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Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cererea de propuneri este deschisă atât 
grupurilor de acțiune locală, cât și
entităților individuale care cooperează în 
scopul realizării unui anumit proiect.

(3) Cererea de propuneri este deschisă atât 
grupurilor de acțiune locală, cât și
organismelor reprezentative regionale
care cooperează în scopul realizării
parteneriatului UE inovator.

Or. de

Amendamentul 1814
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58 eliminat
Procedura de selecție
(1) Candidații din toate statele membre își 
prezintă candidaturile pentru premiu la 
rețeaua rurală națională corespunzătoare, 
care este responsabilă cu preselecția 
candidaturilor.
(2) Rețelele rurale naționale înființează 
un comitet de preselecție format din 
experți independenți aleși dintre membrii 
rețelelor respective, în vederea preselecției 
candidaturilor. Preselecția candidaturilor 
se face pe baza criteriilor de excludere, de 
selecție și de premiere definite în cererea 
de propuneri. Fiecare rețea rurală 
națională preselecționează cel mult 10 
dosare și le transmite Comisiei.
(3) Comisia este responsabilă pentru 
selecționarea a cincizeci de proiecte 
câștigătoare dintre candidaturile trimise 
de toate statele membre în urma 
preselecției. Comisia instituie un grup de 
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coordonare ad hoc, format din experți 
independenți. Acest grup de coordonare 
pregătește selecționarea dosarelor 
câștigătoare pe baza criteriilor de 
excludere, de selecție și de premiere 
definite în cererea de propuneri.
(4) Comisia decide, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, lista proiectelor 
pentru care se acordă premiul.

Or. bg

Amendamentul 1815
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58 eliminat
Procedura de selecție
(1) Candidații din toate statele membre își 
prezintă candidaturile pentru premiu la 
rețeaua rurală națională corespunzătoare, 
care este responsabilă cu preselecția 
candidaturilor.
(2) Rețelele rurale naționale înființează 
un comitet de preselecție format din 
experți independenți aleși dintre membrii 
rețelelor respective, în vederea preselecției 
candidaturilor. Preselecția candidaturilor 
se face pe baza criteriilor de excludere, de 
selecție și de premiere definite în cererea 
de propuneri. Fiecare rețea rurală 
națională preselecționează cel mult 10 
dosare și le transmite Comisiei.
(3) Comisia este responsabilă pentru 
selecționarea a cincizeci de proiecte 
câștigătoare dintre candidaturile trimise 
de toate statele membre în urma 
preselecției. Comisia instituie un grup de 
coordonare ad hoc, format din experți 
independenți. Acest grup de coordonare 
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pregătește selecționarea dosarelor 
câștigătoare pe baza criteriilor de 
excludere, de selecție și de premiere 
definite în cererea de propuneri.
(4) Comisia decide, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, lista proiectelor 
pentru care se acordă premiul.

Or. en

Amendamentul 1816
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58 eliminat
Procedura de selecție
(1) Candidații din toate statele membre își 
prezintă candidaturile pentru premiu la 
rețeaua rurală națională corespunzătoare, 
care este responsabilă cu preselecția 
candidaturilor.
(2) Rețelele rurale naționale înființează 
un comitet de preselecție format din 
experți independenți aleși dintre membrii 
rețelelor respective, în vederea preselecției 
candidaturilor. Preselecția candidaturilor 
se face pe baza criteriilor de excludere, de 
selecție și de premiere definite în cererea 
de propuneri. Fiecare rețea rurală 
națională preselecționează cel mult 10 
dosare și le transmite Comisiei.
(3) Comisia este responsabilă pentru 
selecționarea a cincizeci de proiecte 
câștigătoare dintre candidaturile trimise 
de toate statele membre în urma 
preselecției. Comisia instituie un grup de 
coordonare ad hoc, format din experți 
independenți. Acest grup de coordonare 
pregătește selecționarea dosarelor 
câștigătoare pe baza criteriilor de 
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excludere, de selecție și de premiere 
definite în cererea de propuneri.
(4) Comisia decide, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, lista proiectelor 
pentru care se acordă premiul.

Or. de

Amendamentul 1817
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58 eliminat
Procedura de selecție
(1) Candidații din toate statele membre își 
prezintă candidaturile pentru premiu la 
rețeaua rurală națională corespunzătoare, 
care este responsabilă cu preselecția 
candidaturilor.
(2) Rețelele rurale naționale înființează 
un comitet de preselecție format din 
experți independenți aleși dintre membrii 
rețelelor respective, în vederea preselecției 
candidaturilor. Preselecția candidaturilor 
se face pe baza criteriilor de excludere, de 
selecție și de premiere definite în cererea 
de propuneri. Fiecare rețea rurală 
națională preselecționează cel mult 10 
dosare și le transmite Comisiei.
(3) Comisia este responsabilă pentru 
selecționarea a cincizeci de proiecte 
câștigătoare dintre candidaturile trimise 
de toate statele membre în urma 
preselecției. Comisia instituie un grup de 
coordonare ad hoc, format din experți 
independenți. Acest grup de coordonare 
pregătește selecționarea dosarelor 
câștigătoare pe baza criteriilor de 
excludere, de selecție și de premiere 
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definite în cererea de propuneri.
(4) Comisia decide, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, lista proiectelor 
pentru care se acordă premiul.

Or. it

Amendamentul 1818
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58 eliminat
Procedura de selecție
(1) Candidații din toate statele membre își 
prezintă candidaturile pentru premiu la 
rețeaua rurală națională corespunzătoare, 
care este responsabilă cu preselecția 
candidaturilor.
(2) Rețelele rurale naționale înființează 
un comitet de preselecție format din 
experți independenți aleși dintre membrii 
rețelelor respective, în vederea preselecției 
candidaturilor. Preselecția candidaturilor 
se face pe baza criteriilor de excludere, de 
selecție și de premiere definite în cererea 
de propuneri. Fiecare rețea rurală 
națională preselecționează cel mult 10 
dosare și le transmite Comisiei.
(3) Comisia este responsabilă pentru 
selecționarea a cincizeci de proiecte 
câștigătoare dintre candidaturile trimise 
de toate statele membre în urma 
preselecției. Comisia instituie un grup de 
coordonare ad hoc, format din experți 
independenți. Acest grup de coordonare 
pregătește selecționarea dosarelor 
câștigătoare pe baza criteriilor de 
excludere, de selecție și de premiere 
definite în cererea de propuneri.
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(4) Comisia decide, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, lista proiectelor 
pentru care se acordă premiul.

Or. fr

Amendamentul 1819
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58 eliminat
Procedura de selecție
(1) Candidații din toate statele membre își 
prezintă candidaturile pentru premiu la 
rețeaua rurală națională corespunzătoare, 
care este responsabilă cu preselecția 
candidaturilor.
(2) Rețelele rurale naționale înființează 
un comitet de preselecție format din 
experți independenți aleși dintre membrii 
rețelelor respective, în vederea preselecției 
candidaturilor. Preselecția candidaturilor 
se face pe baza criteriilor de excludere, de 
selecție și de premiere definite în cererea 
de propuneri. Fiecare rețea rurală 
națională preselecționează cel mult 10 
dosare și le transmite Comisiei.
(3) Comisia este responsabilă pentru 
selecționarea a cincizeci de proiecte 
câștigătoare dintre candidaturile trimise 
de toate statele membre în urma 
preselecției. Comisia instituie un grup de 
coordonare ad hoc, format din experți 
independenți. Acest grup de coordonare 
pregătește selecționarea dosarelor 
câștigătoare pe baza criteriilor de 
excludere, de selecție și de premiere 
definite în cererea de propuneri.
(4) Comisia decide, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, lista proiectelor 
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pentru care se acordă premiul.

Or. en

Amendamentul 1820
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58 eliminat
Procedura de selecție
(1) Candidații din toate statele membre își 
prezintă candidaturile pentru premiu la 
rețeaua rurală națională corespunzătoare, 
care este responsabilă cu preselecția 
candidaturilor.
(2) Rețelele rurale naționale înființează 
un comitet de preselecție format din 
experți independenți aleși dintre membrii 
rețelelor respective, în vederea preselecției 
candidaturilor. Preselecția candidaturilor 
se face pe baza criteriilor de excludere, de 
selecție și de premiere definite în cererea 
de propuneri. Fiecare rețea rurală 
națională preselecționează cel mult 10 
dosare și le transmite Comisiei.
(3) Comisia este responsabilă pentru 
selecționarea a cincizeci de proiecte 
câștigătoare dintre candidaturile trimise 
de toate statele membre în urma 
preselecției. Comisia instituie un grup de 
coordonare ad hoc, format din experți 
independenți. Acest grup de coordonare 
pregătește selecționarea dosarelor 
câștigătoare pe baza criteriilor de 
excludere, de selecție și de premiere 
definite în cererea de propuneri.
(4) Comisia decide, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, lista proiectelor 
pentru care se acordă premiul.
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Or. en

Amendamentul 1821
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58 eliminat
Procedura de selecție
(1) Candidații din toate statele membre își 
prezintă candidaturile pentru premiu la 
rețeaua rurală națională corespunzătoare, 
care este responsabilă cu preselecția 
candidaturilor.
(2) Rețelele rurale naționale înființează 
un comitet de preselecție format din 
experți independenți aleși dintre membrii 
rețelelor respective, în vederea preselecției 
candidaturilor. Preselecția candidaturilor 
se face pe baza criteriilor de excludere, de 
selecție și de premiere definite în cererea 
de propuneri. Fiecare rețea rurală 
națională preselecționează cel mult 10 
dosare și le transmite Comisiei.
(3) Comisia este responsabilă pentru 
selecționarea a cincizeci de proiecte 
câștigătoare dintre candidaturile trimise 
de toate statele membre în urma 
preselecției. Comisia instituie un grup de 
coordonare ad hoc, format din experți 
independenți. Acest grup de coordonare 
pregătește selecționarea dosarelor 
câștigătoare pe baza criteriilor de 
excludere, de selecție și de premiere 
definite în cererea de propuneri.
(4) Comisia decide, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, lista proiectelor 
pentru care se acordă premiul.

Or. ro
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Amendamentul 1822
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Premiul financiar – condiții și plată
(1) Pentru ca proiectele să fie eligibile 
pentru premiu, timpul necesar pentru 
finalizarea lor nu trebuie să depășească 
doi ani de la data adoptării actului de 
punere în aplicare prin care se acordă 
premiul. Calendarul realizării proiectului 
este definit în dosarul de candidatură.
(2) Premiul se acordă sub forma unei 
plăți forfetare. Comisia stabilește, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, cuantumul plății în concordanță 
cu criteriile definite în cererea de 
propuneri și ținând seama de costurile 
estimate aferente realizării proiectului, 
indicate în dosarul de candidatură. 
Valoarea maximă a premiului per proiect 
nu poate depăși 100 000 EUR.
(3) Statele membre plătesc premiul 
candidaților câștigători după ce verifică 
dacă proiectul a fost finalizat. Uniunea 
rambursează statelor membre cheltuielile 
relevante, în conformitate cu dispozițiile 
titlului IV capitolul II secțiunea 4 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Statele 
membre pot decide să plătească premiul 
integral sau parțial candidaților 
câștigători înainte de a verifica dacă 
proiectul a fost finalizat, dar, în acest caz, 
le revine întreaga responsabilitate pentru 
cheltuieli până la verificarea finalizării 
proiectului.

Or. bg
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Amendamentul 1823
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Premiul financiar – condiții și plată
(1) Pentru ca proiectele să fie eligibile 
pentru premiu, timpul necesar pentru 
finalizarea lor nu trebuie să depășească 
doi ani de la data adoptării actului de 
punere în aplicare prin care se acordă 
premiul. Calendarul realizării proiectului 
este definit în dosarul de candidatură.
(2) Premiul se acordă sub forma unei 
plăți forfetare. Comisia stabilește, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, cuantumul plății în concordanță 
cu criteriile definite în cererea de 
propuneri și ținând seama de costurile 
estimate aferente realizării proiectului, 
indicate în dosarul de candidatură. 
Valoarea maximă a premiului per proiect 
nu poate depăși 100 000 EUR.
(3) Statele membre plătesc premiul 
candidaților câștigători după ce verifică 
dacă proiectul a fost finalizat. Uniunea 
rambursează statelor membre cheltuielile 
relevante, în conformitate cu dispozițiile 
titlului IV capitolul II secțiunea 4 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Statele 
membre pot decide să plătească premiul 
integral sau parțial candidaților 
câștigători înainte de a verifica dacă 
proiectul a fost finalizat, dar, în acest caz, 
le revine întreaga responsabilitate pentru 
cheltuieli până la verificarea finalizării 
proiectului.

Or. en
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Amendamentul 1824
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Premiul financiar – condiții și plată
(1) Pentru ca proiectele să fie eligibile 
pentru premiu, timpul necesar pentru 
finalizarea lor nu trebuie să depășească 
doi ani de la data adoptării actului de 
punere în aplicare prin care se acordă 
premiul. Calendarul realizării proiectului 
este definit în dosarul de candidatură.
(2) Premiul se acordă sub forma unei 
plăți forfetare. Comisia stabilește, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, cuantumul plății în concordanță 
cu criteriile definite în cererea de 
propuneri și ținând seama de costurile 
estimate aferente realizării proiectului, 
indicate în dosarul de candidatură. 
Valoarea maximă a premiului per proiect 
nu poate depăși 100 000 EUR.
(3) Statele membre plătesc premiul 
candidaților câștigători după ce verifică 
dacă proiectul a fost finalizat. Uniunea 
rambursează statelor membre cheltuielile 
relevante, în conformitate cu dispozițiile 
titlului IV capitolul II secțiunea 4 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Statele 
membre pot decide să plătească premiul 
integral sau parțial candidaților 
câștigători înainte de a verifica dacă 
proiectul a fost finalizat, dar, în acest caz, 
le revine întreaga responsabilitate pentru 
cheltuieli până la verificarea finalizării 
proiectului.

Or. de
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Amendamentul 1825
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Premiul financiar – condiții și plată
(1) Pentru ca proiectele să fie eligibile 
pentru premiu, timpul necesar pentru 
finalizarea lor nu trebuie să depășească 
doi ani de la data adoptării actului de 
punere în aplicare prin care se acordă 
premiul. Calendarul realizării proiectului
este definit în dosarul de candidatură.
(2) Premiul se acordă sub forma unei 
plăți forfetare. Comisia stabilește, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, cuantumul plății în concordanță 
cu criteriile definite în cererea de 
propuneri și ținând seama de costurile 
estimate aferente realizării proiectului, 
indicate în dosarul de candidatură. 
Valoarea maximă a premiului per proiect 
nu poate depăși 100 000 EUR.
(3) Statele membre plătesc premiul 
candidaților câștigători după ce verifică 
dacă proiectul a fost finalizat. Uniunea 
rambursează statelor membre cheltuielile 
relevante, în conformitate cu dispozițiile 
titlului IV capitolul II secțiunea 4 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Statele 
membre pot decide să plătească premiul 
integral sau parțial candidaților 
câștigători înainte de a verifica dacă 
proiectul a fost finalizat, dar, în acest caz, 
le revine întreaga responsabilitate pentru 
cheltuieli până la verificarea finalizării 
proiectului.

Or. it
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Amendamentul 1826
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Premiul financiar – condiții și plată
(1) Pentru ca proiectele să fie eligibile 
pentru premiu, timpul necesar pentru 
finalizarea lor nu trebuie să depășească 
doi ani de la data adoptării actului de 
punere în aplicare prin care se acordă 
premiul. Calendarul realizării proiectului
este definit în dosarul de candidatură.
(2) Premiul se acordă sub forma unei 
plăți forfetare. Comisia stabilește, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, cuantumul plății în concordanță 
cu criteriile definite în cererea de 
propuneri și ținând seama de costurile 
estimate aferente realizării proiectului, 
indicate în dosarul de candidatură. 
Valoarea maximă a premiului per proiect 
nu poate depăși 100 000 EUR.
(3) Statele membre plătesc premiul 
candidaților câștigători după ce verifică 
dacă proiectul a fost finalizat. Uniunea 
rambursează statelor membre cheltuielile 
relevante, în conformitate cu dispozițiile 
titlului IV capitolul II secțiunea 4 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Statele 
membre pot decide să plătească premiul 
integral sau parțial candidaților 
câștigători înainte de a verifica dacă 
proiectul a fost finalizat, dar, în acest caz, 
le revine întreaga responsabilitate pentru 
cheltuieli până la verificarea finalizării 
proiectului.

Or. fr
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Amendamentul 1827
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Premiul financiar – condiții și plată
(1) Pentru ca proiectele să fie eligibile 
pentru premiu, timpul necesar pentru 
finalizarea lor nu trebuie să depășească 
doi ani de la data adoptării actului de 
punere în aplicare prin care se acordă 
premiul. Calendarul realizării proiectului
este definit în dosarul de candidatură.
(2) Premiul se acordă sub forma unei 
plăți forfetare. Comisia stabilește, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, cuantumul plății în concordanță 
cu criteriile definite în cererea de 
propuneri și ținând seama de costurile 
estimate aferente realizării proiectului, 
indicate în dosarul de candidatură. 
Valoarea maximă a premiului per proiect 
nu poate depăși 100 000 EUR.
(3). Statele membre plătesc premiul 
candidaților câștigători după ce verifică 
dacă proiectul a fost finalizat. Uniunea 
rambursează statelor membre cheltuielile 
relevante, în conformitate cu dispozițiile 
titlului IV capitolul II secțiunea 4 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Statele 
membre pot decide să plătească premiul 
integral sau parțial candidaților 
câștigători înainte de a verifica dacă 
proiectul a fost finalizat, dar, în acest caz, 
le revine întreaga responsabilitate pentru 
cheltuieli până la verificarea finalizării 
proiectului.

Or. en
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Amendamentul 1828
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Premiul financiar – condiții și plată
(1). Pentru ca proiectele să fie eligibile 
pentru premiu, timpul necesar pentru 
finalizarea lor nu trebuie să depășească 
doi ani de la data adoptării actului de 
punere în aplicare prin care se acordă 
premiul. Calendarul realizării proiectului 
este definit în dosarul de candidatură.
(2) Premiul se acordă sub forma unei 
plăți forfetare. Comisia stabilește, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, cuantumul plății în concordanță 
cu criteriile definite în cererea de 
propuneri și ținând seama de costurile 
estimate aferente realizării proiectului, 
indicate în dosarul de candidatură. 
Valoarea maximă a premiului per proiect 
nu poate depăși 100 000 EUR.
(3) Statele membre plătesc premiul 
candidaților câștigători după ce verifică 
dacă proiectul a fost finalizat. Uniunea 
rambursează statelor membre cheltuielile 
relevante, în conformitate cu dispozițiile 
titlului IV capitolul II secțiunea 4 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Statele 
membre pot decide să plătească premiul 
integral sau parțial candidaților 
câștigători înainte de a verifica dacă 
proiectul a fost finalizat, dar, în acest caz, 
le revine întreaga responsabilitate pentru 
cheltuieli până la verificarea finalizării 
proiectului.

Or. en
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Amendamentul 1829
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Premiul financiar – condiții și plată
(1) Pentru ca proiectele să fie eligibile 
pentru premiu, timpul necesar pentru 
finalizarea lor nu trebuie să depășească 
doi ani de la data adoptării actului de 
punere în aplicare prin care se acordă 
premiul. Calendarul realizării proiectului 
este definit în dosarul de candidatură.
(2) Premiul se acordă sub forma unei 
plăți forfetare. Comisia stabilește, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, cuantumul plății în concordanță 
cu criteriile definite în cererea de 
propuneri și ținând seama de costurile 
estimate aferente realizării proiectului, 
indicate în dosarul de candidatură. 
Valoarea maximă a premiului per proiect 
nu poate depăși 100 000 EUR.
(3) Statele membre plătesc premiul 
candidaților câștigători după ce verifică 
dacă proiectul a fost finalizat. Uniunea 
rambursează statelor membre cheltuielile 
relevante, în conformitate cu dispozițiile 
titlului IV capitolul II secțiunea 4 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Statele 
membre pot decide să plătească premiul 
integral sau parțial candidaților 
câștigători înainte de a verifica dacă 
proiectul a fost finalizat, dar, în acest caz, 
le revine întreaga responsabilitate pentru 
cheltuieli până la verificarea finalizării 
proiectului.

Or. ro
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Amendamentul 1830
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru ca proiectele să fie eligibile 
pentru premiu, timpul necesar pentru 
finalizarea lor nu trebuie să depășească 
doi ani de la data adoptării actului de 
punere în aplicare prin care se acordă 
premiul. Calendarul realizării proiectului 
este definit în dosarul de candidatură.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1831
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Premiul se acordă sub forma unei 
plăți forfetare. Comisia stabilește, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, cuantumul plății în concordanță 
cu criteriile definite în cererea de 
propuneri și ținând seama de costurile 
estimate aferente realizării proiectului, 
indicate în dosarul de candidatură. 
Valoarea maximă a premiului per proiect 
nu poate depăși 100 000 EUR.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1832
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos



PE494.481v01-00 60/170 AM\909515RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre plătesc premiul 
candidaților câștigători după ce verifică 
dacă proiectul a fost finalizat. Uniunea 
rambursează statelor membre cheltuielile 
relevante, în conformitate cu dispozițiile 
titlului IV capitolul II secțiunea 4 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012. Statele 
membre pot decide să plătească premiul 
integral sau parțial candidaților 
câștigători înainte de a verifica dacă 
proiectul a fost finalizat, dar, în acest caz, 
le revine întreaga responsabilitate pentru 
cheltuieli până la verificarea finalizării 
proiectului.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1833
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Norme privind procedura, calendarele și 
înființarea grupului de coordonare
Comisia prevede, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții 
detaliate cu privire la procedura și 
calendarul pentru selecționarea 
proiectelor, precum și norme privind 
crearea grupurilor de coordonare formate 
din experți independenți prevăzute la 
articolul 58 alineatul (3). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 91.
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Amendamentul 1834
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Norme privind procedura, calendarele și 
înființarea grupului de coordonare
Comisia prevede, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții 
detaliate cu privire la procedura și 
calendarul pentru selecționarea 
proiectelor, precum și norme privind 
crearea grupurilor de coordonare formate 
din experți independenți prevăzute la 
articolul 58 alineatul (3). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 91.

Or. en

Amendamentul 1835
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Norme privind procedura, calendarele și 
înființarea grupului de coordonare
Comisia prevede, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții 
detaliate cu privire la procedura și 
calendarul pentru selecționarea 
proiectelor, precum și norme privind 
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crearea grupurilor de coordonare formate 
din experți independenți prevăzute la 
articolul 58 alineatul (3). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 91.

Or. de

Amendamentul 1836
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Norme privind procedura, calendarele și 
înființarea grupului de coordonare
Comisia prevede, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții 
detaliate cu privire la procedura și 
calendarul pentru selecționarea 
proiectelor, precum și norme privind 
crearea grupurilor de coordonare formate 
din experți independenți prevăzute la 
articolul 58 alineatul (3). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 91.

Or. it

Amendamentul 1837
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
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Norme privind procedura, calendarele și 
înființarea grupului de coordonare
Comisia prevede, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții 
detaliate cu privire la procedura și 
calendarul pentru selecționarea 
proiectelor, precum și norme privind 
crearea grupurilor de coordonare formate 
din experți independenți prevăzute la 
articolul 58 alineatul (3). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 91.

Or. fr

Amendamentul 1838
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Norme privind procedura, calendarele și 
înființarea grupului de coordonare
Comisia prevede, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții 
detaliate cu privire la procedura și 
calendarul pentru selecționarea 
proiectelor, precum și norme privind 
crearea grupurilor de coordonare formate 
din experți independenți prevăzute la 
articolul 58 alineatul (3). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 91.

Or. en

Amendamentul 1839
Hynek Fajmon
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Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Norme privind procedura, calendarele și 
înființarea grupului de coordonare
Comisia prevede, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții 
detaliate cu privire la procedura și 
calendarul pentru selecționarea 
proiectelor, precum și norme privind 
crearea grupurilor de coordonare formate 
din experți independenți prevăzute la 
articolul 58 alineatul (3). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 91.

Or. en

Amendamentul 1840
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Norme privind procedura, calendarele și 
înființarea grupului de coordonare
Comisia prevede, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții 
detaliate cu privire la procedura și 
calendarul pentru selecționarea 
proiectelor, precum și norme privind 
crearea grupurilor de coordonare formate 
din experți independenți prevăzute la 
articolul 58 alineatul (3). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
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menționată la articolul 91.

Or. ro

Amendamentul 1841
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prevede, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, dispoziții 
detaliate cu privire la procedura și 
calendarul pentru selecționarea 
proiectelor, precum și norme privind 
crearea grupurilor de coordonare formate 
din experți independenți prevăzute la 
articolul 58 alineatul (3). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 91.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1842
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prevede, prin intermediul unor
acte de punere în aplicare, dispoziții 
detaliate cu privire la procedura și 
calendarul pentru selecționarea proiectelor, 
precum și norme privind crearea grupurilor 
de coordonare formate din experți 
independenți prevăzute la articolul 58 
alineatul (3). Actele respective de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind dispoziții detaliate cu 
privire la procedura și calendarul pentru 
selecționarea proiectelor, precum și norme 
privind crearea grupurilor de coordonare 
formate din experți independenți prevăzute 
la articolul 58 alineatul (3).
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articolul 91.

Or. de

Justificare

Aceasta nu este o decizie pur tehnică.

Amendamentul 1843
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Titlul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

PEI privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii

PEI privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii și a silviculturii

Or. en

Amendamentul 1844
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Titlul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii

PEI privind producția și viabilitatea 
economică în contextul agriculturii
durabile

Or. fr

Amendamentul 1845
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Titlul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

PEI privind productivitatea și durabilitatea 
agriculturii

PEI privind viabilitatea economică a 
exploatațiilor agricole și durabilitatea 
agriculturii

Or. fr

Amendamentul 1846
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii

(1) PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii și a silviculturii:

Or. en

Amendamentul 1847
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii:

(1) PEI privind producția și viabilitatea 
economică în contextul agriculturii
durabile:

Or. fr

Amendamentul 1848
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – partea introductivă



PE494.481v01-00 68/170 AM\909515RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) PEI privind productivitatea și
durabilitatea agriculturii:

(1) PEI privind viabilitatea economică a 
exploatațiilor agricole și durabilitatea 
agriculturii:

Or. fr

Amendamentul 1849
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, cu emisii reduse, 
benefic pentru climă și rezilient, care să 
funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depinde 
activitatea agricolă;

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, competitiv și 
rezilient, care să funcționeze în armonie cu 
resursele naturale esențiale de care depinde 
activitatea agricolă;

Or. en

Amendamentul 1850
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, cu emisii reduse, 
benefic pentru climă și rezilient, care să 
funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depinde 
activitatea agricolă;

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, competitiv, cu emisii reduse, 
benefic pentru climă și rezilient, care să 
funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depinde 
activitatea agricolă;

Or. en
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Justificare

Îmbunătățirea competitivității agriculturii europene și creșterea constantă a productivității 
acesteia au fost recunoscute ca fiind un obiectiv foarte important al noii politici agricole 
comune. Prin urmare, acestea ar trebui să fie recunoscute ca fiind unul dintre obiectivele 
parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii. 
Introducerea acestor obiective va facilita crearea unor grupuri operaționale mai bune și mai 
specifice care să aibă scopul specific de a găsi moduri de creștere a productivității și de 
îmbunătățire a competitivității.

Amendamentul 1851
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, cu emisii reduse, 
benefic pentru climă și rezilient, care să 
funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depinde
activitatea agricolă;

(a) promovează un sector agricol și al 
silviculturii eficient din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, productiv, cu emisii 
reduse, benefic pentru climă și rezilient, 
care să funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depind activitatea 
agricolă și silvicultura;

Or. en

Amendamentul 1852
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, cu emisii reduse, 
benefic pentru climă și rezilient, care să 
funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depinde
activitatea agricolă;

(a) promovează un sector agricol și al 
silviculturii eficient din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, productiv, cu emisii 
reduse, benefic pentru climă și rezilient, 
care să funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depind activitatea 
agricolă și silvicultura;
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Or. de

Amendamentul 1853
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, cu emisii reduse, 
benefic pentru climă și rezilient, care să 
funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depinde
activitatea agricolă;

(a) promovează un sector agricol și al 
silviculturii eficient din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, productiv, cu emisii 
reduse, benefic pentru climă și rezilient, 
care să funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depind activitatea 
agricolă și silvicultura;

Or. fr

Amendamentul 1854
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, cu emisii reduse, 
benefic pentru climă și rezilient, care să 
funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depinde 
activitatea agricolă;

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării resurselor
și din punct de vedere energetic, 
productiv, cu emisii reduse, benefic pentru 
climă și rezilient, care să funcționeze în 
armonie cu resursele naturale esențiale de 
care depinde activitatea agricolă;

Or. en

Amendamentul 1855
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, cu emisii reduse, 
benefic pentru climă și rezilient, care să 
funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depinde 
activitatea agricolă;

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, competitiv, productiv, cu emisii 
reduse, benefic pentru climă și rezilient, 
care să funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depinde 
activitatea agricolă;

Or. en

Amendamentul 1856
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, cu emisii reduse, 
benefic pentru climă și rezilient, care să 
funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depinde 
activitatea agricolă;

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, bazat pe cunoștințe,
cu emisii reduse, benefic pentru climă și 
rezilient, care să funcționeze în armonie cu 
resursele naturale esențiale de care depinde 
activitatea agricolă și care să fie integrat 
în acestea;

Or. en

Justificare

Folosirea mai bună a naturii ar putea ajuta, în timp, agricultorii să-și reducă cheltuielile. 

Amendamentul 1857
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, cu emisii reduse, 
benefic pentru climă și rezilient, care să 
funcționeze în armonie cu resursele 
naturale esențiale de care depinde 
activitatea agricolă;

(a) promovează un sector agricol eficient 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, productiv, cu emisii reduse,
care protejează animalele, benefic pentru 
climă și rezilient, care să funcționeze în 
armonie cu resursele naturale esențiale de 
care depinde activitatea agricolă;

Or. en

Amendamentul 1858
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la asigurarea unei 
aprovizionări stabile cu alimente, furaje și 
biomateriale, atât existente, cât și noi;

(b) contribuie la creșterea durabilă a 
productivității și a eficienței agriculturii 
europene și la asigurarea unei 
aprovizionări stabile cu alimente, furaje și 
biomateriale, atât existente, cât și noi;

Or. en

Amendamentul 1859
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la asigurarea unei 
aprovizionări stabile cu alimente, furaje și 
biomateriale, atât existente, cât și noi;

(b) contribuie la creșterea durabilă a 
productivității agriculturii europene și la 
asigurarea unei aprovizionări stabile cu 
alimente, furaje și biomateriale, atât 
existente, cât și noi;

Or. en
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Justificare

Îmbunătățirea competitivității agriculturii europene și creșterea constantă a productivității 
acesteia au fost recunoscute ca fiind un obiectiv foarte important al noii politici agricole 
comune. Prin urmare, acestea ar trebui să fie recunoscute ca fiind unul dintre obiectivele 
parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii. 
Introducerea acestor obiective va facilita crearea unor grupuri operaționale mai bune și mai 
specifice care să aibă scopul specific de a găsi moduri de creștere a productivității și de 
îmbunătățire a competitivității.

Amendamentul 1860
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la asigurarea unei 
aprovizionări stabile cu alimente, furaje și 
biomateriale, atât existente, cât și noi;

(b) contribuie la creșterea durabilă a 
productivității agriculturii europene și la 
asigurarea unei aprovizionări stabile cu 
alimente, furaje și biomateriale, atât 
existente, cât și noi;

Or. en

Amendamentul 1861
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuie la asigurarea unei 
aprovizionări stabile cu alimente, furaje și 
biomateriale, atât existente, cât și noi;

(b) contribuie la creșterea durabilă a 
productivității agriculturii europene și la 
asigurarea unei aprovizionări stabile cu 
alimente, furaje și biomateriale, atât 
existente, cât și noi;

Or. en
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Amendamentul 1862
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ameliorează procesele de protecție a 
mediului, de adaptare la schimbările 
climatice și de atenuare a efectelor 
acestora;

(c) ameliorează procesele de protecție a 
mediului, de promovare a sistemelor de 
producție agroecologice și de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
efectelor acestora;

Or. en

Amendamentul 1863
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ameliorează procesele de protecție a 
mediului, de adaptare la schimbările 
climatice și de atenuare a efectelor 
acestora;

(c) ameliorează procesele de protecție a 
mediului, inclusiv protejarea și 
consolidarea corpurilor de apă și a 
biodiversității, de asigurare a 
funcționalității solului și a reciclării 
substanțelor nutritive, de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
efectelor acestora;

Or. en

Amendamentul 1864
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) mediază apropierea între, pe de o parte,
cunoștințele și tehnologia de vârf și, pe de 
altă parte, fermieri, întreprinderi și servicii
de consiliere;

(d) mediază apropierea între cunoștințele și 
tehnologia de ultimă oră din domeniul 
cercetării, know-how-ul local și fermieri,
comunitățile rurale, întreprinderi și
serviciile de consiliere;

Or. en

Amendamentul 1865
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) mediază apropierea între, pe de o parte,
cunoștințele și tehnologia de vârf și, pe de 
altă parte, fermieri, întreprinderi și servicii
de consiliere;

(d) mediază apropierea între cunoștințele și 
tehnologia de ultimă oră din domeniul 
cercetării și fermieri, cei care gestionează 
pădurile, întreprinderi și serviciile de 
consiliere;

Or. en

Amendamentul 1866
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) mediază apropierea între, pe de o parte,
cunoștințele și tehnologia de vârf și, pe de 
altă parte, fermieri, întreprinderi și servicii
de consiliere;

(d) mediază apropierea între cunoștințele și 
tehnologia de ultimă oră din domeniul 
cercetării și fermieri și silvicultori, 
întreprinderi și serviciile de consiliere;

Or. de
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Amendamentul 1867
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) mediază apropierea între, pe de o parte,
cunoștințele și tehnologia de vârf și, pe de 
altă parte, fermieri, întreprinderi și servicii
de consiliere;

(d) mediază apropierea între cunoștințele și 
tehnologia de ultimă oră din domeniul 
cercetării și fermieri, întreprinderi, 
ONG-uri și serviciile de consiliere;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1868
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) încurajează dezvoltarea unor 
proiecte-pilot;

Or. en

Amendamentul 1869
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera d b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) susține instalarea tinerilor fermieri. 
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Or. en

Amendamentul 1870
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii își atinge 
obiectivele prin:

(2) PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii și a silviculturii
își atinge obiectivele prin:

Or. en

Amendamentul 1871
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii își atinge 
obiectivele prin:

(2) PEI privind producția și viabilitatea 
economică în contextul agriculturii
durabile își atinge obiectivele prin:

Or. fr

Amendamentul 1872
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) PEI privind productivitatea și
durabilitatea agriculturii își atinge 
obiectivele prin:

(2) PEI privind viabilitatea economică a 
exploatațiilor agricole și durabilitatea 
agriculturii își atinge obiectivele prin:
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Or. fr

Amendamentul 1873
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) crearea de valoare adăugată, prin 
asigurarea unei legături mai bune între 
cercetare și practica agricolă și prin 
încurajarea utilizării la scară mai largă a 
măsurilor disponibile în materie de 
inovare;

(a) crearea de valoare adăugată, prin 
asigurarea unei legături mai bune între 
cercetare și practica agricolă și prin 
încurajarea dezvoltării unor proiecte-pilot 
și a utilizării la scară mai largă a măsurilor 
disponibile în materie de inovare;

Or. fr

Amendamentul 1874
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) crearea de valoare adăugată, prin 
asigurarea unei legături mai bune între 
cercetare și practica agricolă și prin 
încurajarea utilizării la scară mai largă a 
măsurilor disponibile în materie de 
inovare;

(a) crearea de valoare adăugată, prin 
asigurarea unei legături mai bune între 
cercetare și practica agricolă și prin 
încurajarea dezvoltării unor proiecte-pilot 
și a utilizării la scară mai largă a măsurilor 
disponibile în materie de inovare;

Or. fr

Amendamentul 1875
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) crearea de valoare adăugată, prin 
asigurarea unei legături mai bune între 
cercetare și practica agricolă și prin 
încurajarea utilizării la scară mai largă a 
măsurilor disponibile în materie de 
inovare;

(a) crearea de valoare adăugată, prin 
asigurarea unei legături mai bune între 
cercetare și practica agricolă și prin 
încurajarea utilizării la scară mai largă a 
măsurilor disponibile în materie de inovare
printr-o abordare participativă în rândul 
părților interesate;

Or. en

Amendamentul 1876
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) identifică blocaje în materie de 
reglementare care creează obstacole în 
calea inovării și a investițiilor în cercetare 
și dezvoltare în conformitate cu principiile 
unei mai bune reglementări și unei 
reglementări inteligente, astfel cum se 
menționează în Comunicările Comisiei 
COM(2005)0097 și COM(2010)0543;

Or. en

Amendamentul 1877
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) identificarea unor blocaje în materie 
de reglementare care creează obstacole în 
calea inovării și a investițiilor în cercetare 
și dezvoltare în conformitate cu principiile 
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unei mai bune reglementări și unei 
reglementări inteligente, astfel cum se 
menționează în Comunicările Comisiei 
COM(2005)0097 și COM(2010)0543.

Or. en

Justificare

Simplificarea actualei și viitoarei legislații a fost recunoscută ca o prioritate majoră de către 
Comisia Europeană în comunicările sale privind reglementarea mai bună și inteligentă.  
Blocajele de reglementare și birocrația se numără printre obstacolele din calea cercetării și a 
inovării cu care se confruntă industria, în special în ceea ce privește introducerea pe piață a 
rezultatelor activităților lor de cercetare și dezvoltare. Identificarea și eliminarea birocrației 
pentru a asigura disponibilitatea celor mai recente și mai inovatoare produse pe piață 
imediat ce este posibil vor stimula investițiile în cercetare și dezvoltare și vor pune la 
dispoziția fermierilor metode agricole mai bune și mai eficiente.  

Amendamentul 1878
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) identificarea unor blocaje în materie 
de reglementare care stau în calea 
inovării și a investițiilor în cercetare și 
dezvoltare, în conformitate cu principiile 
stabilite în Comunicările Comisiei 
COM(2005)0097 privind o mai bună 
reglementare pentru creștere și crearea de 
locuri de muncă în Uniunea Europeană și 
în COM(2010)0543 privind reglementarea 
inteligentă în Uniunea Europeană.   

Or. es

Amendamentul 1879
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera c a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) facilitarea coordonării cercetării și a 
inovării pe piață la nivelul actorilor din 
lanțul alimentar (semințe, produse de 
protecție a plantelor, îngrășăminte, 
echipamente, TI, distribuitori, depozitare, 
reducerea deșeurilor, între altele) pentru 
a crește la maximum productivitatea 
agricolă și pentru a asigura eficiența. 

Or. en

Justificare

Cercetarea și inovarea coordonate la nivelul actorilor din lanțul alimentar (semințe, 
îngrășăminte, produse de protecție a plantelor, echipamente, TI, distribuitori, depozitare, 
operatori din domeniul reducerii cantității de deșeuri, între altele) sunt esențiale pentru 
dezvoltarea celor mai bune practici și produse în vederea creșterii eficienței și a 
productivității agriculturii. Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii ar trebui să includă acest tip de coordonare ca unul dintre 
instrumentele sale de creștere la maximum a productivității agricole și de obținere a eficienței 
resurselor.

Amendamentul 1880
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) facilitarea coordonării cercetării și a 
inovării pe piață la nivelul actorilor din 
lanțul alimentar (semințe, produse de 
protecție a plantelor, îngrășăminte, 
echipamente, TI, distribuitori, depozitare, 
reducerea deșeurilor, între altele) pentru 
a crește la maximum productivitatea 
agricolă și pentru a asigura eficiența. 

Or. en
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Amendamentul 1881
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) FEADR contribuie la atingerea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii prin sprijinul 
acordat, în conformitate cu articolul 36, 
grupurilor operaționale PEI prevăzute la 
articolul 62 și rețelei PEI prevăzute la 
articolul 53.

(3) FEADR contribuie la atingerea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii și a silviculturii
prin sprijinul acordat, în conformitate cu 
articolul 36, grupurilor operaționale PEI 
prevăzute la articolul 62 și rețelei PEI 
prevăzute la articolul 53.

Or. en

Amendamentul 1882
Gaston Franco

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) FEADR contribuie la atingerea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii prin sprijinul 
acordat, în conformitate cu articolul 36, 
grupurilor operaționale PEI prevăzute la 
articolul 62 și rețelei PEI prevăzute la 
articolul 53.

(3) FEADR contribuie la atingerea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii și a silviculturii
prin sprijinul acordat, în conformitate cu 
articolul 36, grupurilor operaționale PEI 
prevăzute la articolul 62 și rețelei PEI 
prevăzute la articolul 53.

Or. fr

Amendamentul 1883
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) FEADR contribuie la atingerea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii prin sprijinul 
acordat, în conformitate cu articolul 36, 
grupurilor operaționale PEI prevăzute la 
articolul 62 și rețelei PEI prevăzute la 
articolul 53.

(3) FEADR contribuie la atingerea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii prin sprijinul 
acordat, în conformitate cu articolul 36, 
grupurilor operaționale PEI prevăzute la 
articolul 62.

Or. en

Amendamentul 1884
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) FEADR contribuie la atingerea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și
durabilitatea agriculturii prin sprijinul 
acordat, în conformitate cu articolul 36, 
grupurilor operaționale PEI prevăzute la 
articolul 62 și rețelei PEI prevăzute la 
articolul 53.

(3) FEADR contribuie la atingerea 
obiectivelor PEI privind viabilitatea 
economică a exploatațiilor agricole și
durabilitatea agriculturii prin sprijinul 
acordat, în conformitate cu articolul 36, 
grupurilor operaționale PEI prevăzute la 
articolul 62 și rețelei PEI prevăzute la 
articolul 53.

Or. fr

Amendamentul 1885
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) FEADR contribuie la atingerea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii prin sprijinul 
acordat, în conformitate cu articolul 36, 

(3) FEADR contribuie la atingerea 
obiectivelor PEI privind viabilitatea 
economică și durabilitatea agriculturii prin 
sprijinul acordat, în conformitate cu 
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grupurilor operaționale PEI prevăzute la 
articolul 62 și rețelei PEI prevăzute la 
articolul 53.

articolul 36, grupurilor operaționale PEI 
prevăzute la articolul 62 și rețelei PEI 
prevăzute la articolul 53.

Or. fr

Amendamentul 1886
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) FEADR contribuie la atingerea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii prin sprijinul 
acordat, în conformitate cu articolul 36, 
grupurilor operaționale PEI prevăzute la 
articolul 62 și rețelei PEI prevăzute la 
articolul 53.

(3) FEADR contribuie la atingerea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii prin sprijinul 
acordat, în conformitate cu articolul 36, 
grupurilor operaționale PEI prevăzute la 
articolul 62 și rețelei PEI prevăzute la 
articolul 53. Statelor membre le revine 
obligația de a decide în ce măsură aplică 
PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii în cadrul 
programelor lor.

Or. de

Amendamentul 1887
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri, cercetători, consultanți și 
întreprinderi implicate în sectorul 
agroalimentar.

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri, cercetători, consultanți, asociații 
și rețele de dezvoltare rurală și 
întreprinderi implicate în sectorul 
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agroalimentar. Formarea unui grup 
operațional este stabilită prin consens de 
părțile interesate care reprezintă spectrul 
larg de interese din domeniul dezvoltării 
rurale și cercetării agricole. Grupurile 
operaționale nu sunt înființate de o 
singură parte interesată sau de un grup de 
părți interesate care reprezintă o singură 
categorie de interese. 

Or. en

Amendamentul 1888
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri, cercetători, consultanți și 
întreprinderi implicate în sectorul 
agroalimentar.

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri independenți, organizații de 
producători, parteneri din lanțul 
alimentar, cercetători, consultanți și alte
întreprinderi implicate în sectorul 
agroalimentar. Grupurile operaționale își 
pot desfășura activitatea pe teritoriul unui 
stat membru, pot avea membri în mai 
multe state membre și/sau în țări terțe. 

Or. en

Amendamentul 1889
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 62 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri, cercetători, consultanți și 
întreprinderi implicate în sectorul 
agroalimentar.

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri, entități colective, administratori 
de terenuri și de sisteme de irigații,
cercetători, consultanți și întreprinderi 
implicate în sectorul agroalimentar.

Or. it

Amendamentul 1890
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri, cercetători, consultanți și 
întreprinderi implicate în sectorul 
agroalimentar.

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri, proprietari de păduri, cercetători, 
consultanți și întreprinderi implicate în 
sectorul agroalimentar.

Or. en

Amendamentul 1891
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
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fermieri, cercetători, consultanți și 
întreprinderi implicate în sectorul 
agroalimentar.

fermieri, cercetători, consultanți, ONG-uri
și întreprinderi implicate în sectorul 
agroalimentar.

Or. en

Amendamentul 1892
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri, cercetători, consultanți și 
întreprinderi implicate în sectorul 
agroalimentar.

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri (prin organizații profesionale 
reprezentative), cercetători, consultanți și 
întreprinderi implicate în sectorul 
agroalimentar.

Or. es

Justificare

Implicarea fermierilor în grupurile operaționale PEI ar trebui să se facă prin intermediul 
reprezentanților lor legali, adică al organizațiilor profesionale din sectorul agricol. 

Amendamentul 1893
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri, cercetători, consultanți și 
întreprinderi implicate în sectorul 

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri, cercetători, consultanți și 
întreprinderi implicate în sectorul agricol și 
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agroalimentar. în cel agroalimentar.

Or. it

Amendamentul 1894
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri, cercetători, consultanți și 
întreprinderi implicate în sectorul 
agroalimentar.

(1) Grupurile operaționale PEI fac parte 
din PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii. Acestea sunt 
înființate de părți interesate precum 
fermieri, cercetători, consultanți și 
întreprinderi implicate în sectorul 
agroalimentar. Statelor membre le revine 
obligația să decidă cât ajutor acordă 
grupurilor operaționale în cadrul 
programelor lor.

Or. de

Amendamentul 1895
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupurile operaționale PEI stabilesc 
proceduri interne care să asigure 
transparența modului lor de operare și 
evitarea conflictelor de interese.

(2) Grupurile operaționale PEI stabilesc 
proceduri interne care să asigure 
transparența modului lor de operare și 
evitarea conflictelor de interese. Structura 
internă, procedurile și procesele 
decizionale ale grupurilor operaționale 
sunt democratice, toate părțile interesate 
având posibilitatea deplină de a participa 
și de a contribui la luarea deciziilor.  
Deciziile se iau prin consens. 
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Or. en

Amendamentul 1896
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o referire la eforturile de cercetare și 
inovare interdisciplinare din cadrul 
programului Europa inovării. 

Or. en

Justificare

PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii nu trebuie să se axeze exclusiv pe
industria agroalimentară, ci ar trebui să creeze punți și mecanisme de coordonare cu alte 
sectoare pentru a asigura sinergii în cadrul inițiativei emblematice „O Uniune a inovării”. 
Prin urmare, în cadrul fiecărui grup operațional trebuie să se acorde atenție eforturilor de 
cercetare și de inovare actuale din alte sectoare care ar putea fi relevante pentru agricultură.

Amendamentul 1897
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementează acțiuni inovatoare prin 
intermediul unor măsuri finanțate prin 
programele de dezvoltare rurală.

(b) implementează acțiuni inovatoare prin 
intermediul unor măsuri finanțate prin 
programele de dezvoltare rurală prin 
cofinanțare cu alte programe pentru 
inovare naționale sau europene și prin 
parteneriate public-private.

Or. en

Amendamentul 1898
Britta Reimers
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Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementează acțiuni inovatoare prin 
intermediul unor măsuri finanțate prin 
programele de dezvoltare rurală.

(b) implementează acțiuni inovatoare prin 
intermediul unor măsuri finanțate prin 
programele de dezvoltare rurală și prin 
parteneriate public-private.

Or. en

Justificare

Bugetul se diminuează în prezent la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre. Acum 
mai mult ca niciodată este nevoie de noi mecanisme de finanțare pentru a asigura faptul că 
proiectele de cercetare și de inovare majore nu sunt puse în pericol. În acest sens, 
desfășurarea activităților grupurilor operaționale PEI ar trebui finanțată, în plus față de 
programele de dezvoltare rurală obișnuite, prin parteneriate public-private pentru a asigura 
o agendă ambițioasă și un rezultat satisfăcător. 

Amendamentul 1899
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementează acțiuni inovatoare prin 
intermediul unor măsuri finanțate prin 
programele de dezvoltare rurală.

(b) implementează acțiuni inovatoare prin 
intermediul unor măsuri finanțate prin 
programele de dezvoltare rurală și/sau 
programul Orizont 2020 și alte programe 
de cercetare ale UE, facilitând aplicarea 
unor rezultate de cercetare (aplicată) de 
către fermieri.

Or. en

Amendamentul 1900
Hynek Fajmon
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Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Grupurile operaționale diseminează 
rezultatele proiectelor lor, în special prin 
intermediul rețelei PEI.

(3) Grupurile operaționale diseminează 
rezultatele proiectelor lor, în special prin 
intermediul REDR.

Or. en

Amendamentul 1901
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Grupurile operaționale diseminează 
rezultatele proiectelor lor, în special prin 
intermediul rețelei PEI.

(3) Grupurile operaționale diseminează 
rezultatele proiectelor lor, în special prin 
intermediul rețelei PEI și al sistemelor de 
consiliere agricolă.

Or. en

Justificare

Munca și activitatea PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii nu pot fi 
disociate de sistemul de consiliere agricolă.  Interdependența și legătura dintre acestea ar 
trebui consolidate în continuare pentru a crește la maximum gradul de utilitate și sfera de 
aplicare ale acestora. În acest sens, sistemul de consiliere agricolă ar trebui considerat, 
împreună cu rețeaua PEI, una dintre modalitățile în care grupurile operaționale diseminează 
rezultatele proiectelor lor. 

Amendamentul 1902
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul total al sprijinului pentru (1) Cuantumul total al sprijinului pentru 
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dezvoltare rurală acordat de Uniune în 
temeiul prezentului regulament pentru 
perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 
2020, repartiția anuală a acestuia și 
cuantumul minim care urmează să fie 
concentrat în regiunile mai puțin dezvoltate 
sunt stabilite de Parlamentul European și 
de Consiliu, la propunerea Comisiei, în 
conformitate cu cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2014 – 2020 și cu Acordul 
interinstituțional privind cooperarea în 
domeniul bugetar și buna gestiune 
financiară pentru aceeași perioadă.

dezvoltare rurală acordat de Uniune în 
temeiul prezentului regulament pentru 
perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 
2020, repartiția anuală a acestuia și 
cuantumul minim care urmează să fie 
concentrat în regiunile mai puțin 
dezvoltate, inclusiv cuantumul minim 
pentru regiunile care, în perioada 
2007-2013, au fost susținute în cadrul 
obiectivului privind convergența, dar în 
care PIB-ul pe cap de locuitor depășește 
75% din PIB-ul mediu pe cap de locuitor 
din UE 27, sunt stabilite de Parlamentul 
European și de Consiliu, la propunerea 
Comisiei, în conformitate cu cadrul 
financiar multianual pentru perioada 
2014 – 2020 și cu Acordul 
interinstituțional privind cooperarea în 
domeniul bugetar și buna gestiune 
financiară pentru aceeași perioadă.

Or. de

Amendamentul 1903
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cuantumul total al sprijinului pentru 
dezvoltare rurală acordat de Uniune în 
temeiul prezentului regulament pentru 
perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 
2020, repartiția anuală a acestuia și 
cuantumul minim care urmează să fie 
concentrat în regiunile mai puțin dezvoltate 
sunt stabilite de Parlamentul European și 
de Consiliu, la propunerea Comisiei, în 
conformitate cu cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2014 – 2020 și cu Acordul 
interinstituțional privind cooperarea în 
domeniul bugetar și buna gestiune 
financiară pentru aceeași perioadă.

(1) Cuantumul total al sprijinului pentru 
dezvoltare rurală acordat de Uniune în 
temeiul prezentului regulament pentru 
perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 
2020, repartiția anuală a acestuia și 
cuantumul minim care urmează să fie 
concentrat în regiunile mai puțin dezvoltate
și aflate în tranziție sunt stabilite de 
Parlamentul European și de Consiliu, la 
propunerea Comisiei, în conformitate cu 
cadrul financiar multianual pentru perioada 
2014 – 2020 și cu Acordul 
interinstituțional privind cooperarea în 
domeniul bugetar și buna gestiune 
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financiară pentru aceeași perioadă.

Or. es

Amendamentul 1904
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru măsurile menționate la 
articolele 29 și 30, statele membre trebuie 
să pună la dispoziție minimum 25% din 
totalul contribuției FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală.

Or. de

Justificare

Măsurile de agromediu și climatice au deja succes în perioada de programare 2007-2013 și 
reprezintă un element central al programelor de dezvoltare rurală. Aceste măsuri sunt 
importante pentru climă și pentru mediu și foarte importante din punct de vedere economic 
pentru ferme. Prin urmare, aceste programe urmăresc obiectivul global general al reformei 
PAC și ar trebui să fie în continuare o parte obligatorie a FEADR.  

Amendamentul 1905
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia efectuează, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o 
defalcare anuală pe stat membru a 
cuantumurilor menționate la alineatul 
(1), după deducerea cuantumului 
menționat la alineatul (2) și luând în 
considerare transferul de fonduri 

eliminat
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menționat la articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012. Atunci 
când realizează defalcarea anuală, 
Comisia ține seama de:
(a) criterii obiective legate de obiectivele 
prevăzute la articolul 4 și 
(b) performanțele anterioare.

Or. pt

Amendamentul 1906
Bastiaan Belder

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia efectuează, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o 
defalcare anuală pe stat membru a 
cuantumurilor menționate la alineatul (1), 
după deducerea cuantumului menționat la 
alineatul (2) și luând în considerare 
transferul de fonduri menționat la articolul 
14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012. Atunci când realizează 
defalcarea anuală, Comisia ține seama 
de:

(4) Defalcarea anuală pe stat membru a 
cuantumurilor menționate la alineatul (1), 
după deducerea cuantumului menționat la 
alineatul (2) și luând în considerare 
transferul de fonduri menționat la articolul 
14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
DP/2012 este prevăzută în anexa Ia.
Sumele pe stat membru ar trebui să 
reflecte o redistribuire bazată pe criterii 
obiective.

Or. en

Justificare

The redistribution of EAFRD should not be done by an implementing or delegated act, but 
should be decided upon by the co-legislators. However, prolonging the status quo (with 
adjustments only for the expected new MFF) as is proposed by the rapporteur in his 
amendment for Annex Ia, does not meet the need for a redistribution of the EAFRD. In order 
to facilitate a well-informed decision of Parliament and Council on the redistribution of funds 
under both Pillar I and Pillar II, the Commission should have put forward a proposal for 
redistribution of EAFRD simultaneously with the proposal for redistribution of funds for 
direct payments. Parliament should now ask the Commission to bring forward such a 
proposal retrospectively, based on objective criteria. After the Commission submits this 
proposal, a change in the percentages that some MS have to contribute to the redistribution of 
the funds for direct payments might be necessary, since the amounts that MS receive via 
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EAFRD were not taken into account in the proposal for redistribution of the funds for direct 
payments (when seeing the EAFRD in terms of amounts available per agricultural hectares, 
the amounts may well vary among Member States from 30 euros to up to 200 euros per 
hectare).

Amendamentul 1907
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia efectuează, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o defalcare 
anuală pe stat membru a cuantumurilor 
menționate la alineatul (1), după deducerea 
cuantumului menționat la alineatul (2) și 
luând în considerare transferul de fonduri 
menționat la articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012. Atunci 
când realizează defalcarea anuală, Comisia 
ține seama de:

(4) Comisia efectuează, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o defalcare 
anuală pe stat membru a cuantumurilor 
menționate la alineatul (1), după deducerea 
cuantumului menționat la alineatul (2) și 
luând în considerare transferul de fonduri 
menționat la articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012. 
Defalcarea fondurilor pe stat membru 
trebuie să se bazeze pe criterii obiective. 
Atunci când realizează defalcarea anuală, 
Comisia ține seama de:

Or. lv

Amendamentul 1908
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia efectuează, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o defalcare 
anuală pe stat membru a cuantumurilor 
menționate la alineatul (1), după deducerea 
cuantumului menționat la alineatul (2) și 
luând în considerare transferul de fonduri 
menționat la articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012. Atunci 

(4) Comisia efectuează, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, o defalcare 
anuală pe stat membru a cuantumurilor 
menționate la alineatul (1), după deducerea 
cuantumului menționat la alineatul (2) și 
luând în considerare transferul de fonduri 
menționat la articolul 14 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012. Atunci 
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când realizează defalcarea anuală, Comisia 
ține seama de:

când realizează defalcarea anuală, Comisia 
ține seama de performanțele anterioare:

Or. en

Amendamentul 1909
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criterii obiective legate de obiectivele 
prevăzute la articolul 4 și 

eliminat

Or. en

Justificare

Aplicarea unor criterii obiective nu va duce la o distribuire corectă și realistă a fondurilor.   
Diversitatea statelor membre implică faptul că tipul de criterii aplicate, importanța acordată 
și baza aplicării criteriilor (adică nevoile actuale sau viitoare) ar putea avea un efect 
contraproductiv. 

Amendamentul 1910
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanțele anterioare. eliminat

Or. en

Amendamentul 1911
Brian Simpson
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Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanțele anterioare. eliminat

Or. en

Justificare

Fondurile pentru dezvoltare rurală ar trebui alocate pe baza unor criterii obiective și nu a 
alocării anterioare.

Amendamentul 1912
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanțele anterioare. eliminat

Or. en

Amendamentul 1913
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanțele anterioare. eliminat

Or. en

Amendamentul 1914
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanțele anterioare. eliminat

Or. en

Amendamentul 1915
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanțele anterioare. (b) la capitalul subscris inițial se poate 
face o contribuție financiară parțială din 
fonduri publice.

Or. en

Amendamentul 1916
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanțele anterioare. (b) performanțele anterioare care includ 
alocarea pe stat membru a creditelor de 
angajament pentru perioada de 
programare 2007-2013.

Or. en

Amendamentul 1917
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Czesław Adam 
Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanțele anterioare. (b) performanțele anterioare având în 
vedere perioada 2007-2013.

Or. de

Justificare

Anul de referință 2013 nu este potrivit, deoarece profilurile statelor membre în perioada 
2007-2013 sunt diferite. Prin urmare, media acestei perioade ar trebui să fie baza de 
referință calificată.

Amendamentul 1918
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nivelul anual mediu al compensației 
care ar fi fost necesară pentru fiecare stat 
membru al UE pentru perioada 
1998-2007 dacă s-ar fi folosit 
instrumentul de stabilizare a veniturilor, 
pe baza evoluției indicatorului privind 
venitul brut pe exploatație și a unei 
contribuții FEADR echivalente cu 
cuantumul maxim pus la dispoziție pentru 
acest instrument în temeiul articolului 65 
alineatul (4).    

Or. es

Amendamentul 1919
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nivelul anual mediu al compensației 
care ar fi fost necesară pentru fiecare stat 
membru al UE pentru perioada 
1998-2007 dacă s-ar fi folosit 
instrumentul de stabilizare a veniturilor, 
pe baza evoluției indicatorului privind 
venitul brut pe exploatație. 

Or. es

Amendamentul 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Defalcarea anuală pe stat membru a 
cuantumurilor menționate la alineatul 
(1), după deducerea cuantumului 
menționat la alineatul (2), este indicată în 
anexa [XX]. Se iau în considerare și 
transferurile menționate la articolul 14 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr.DP/2012. 

Or. pt

Amendamentul 1921
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul alocării rezervei de 
performanță menționate la articolul 20 

eliminat
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alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], veniturile alocate disponibile 
colectate în conformitate cu articolul 45 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 
pentru FEADR se adaugă la 
cuantumurile menționate la articolul 18 
din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]. 
Veniturile respective se alocă statelor 
membre proporțional cu procentul care le 
revine din cuantumul total al sprijinului 
acordat din FEADR.

Or. en

Amendamentul 1922
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul alocării rezervei de 
performanță menționate la articolul 20 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], veniturile alocate disponibile 
colectate în conformitate cu articolul 45 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 
pentru FEADR se adaugă la 
cuantumurile menționate la articolul 18 
din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]. 
Veniturile respective se alocă statelor 
membre proporțional cu procentul care le 
revine din cuantumul total al sprijinului 
acordat din FEADR.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 1923
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 6



PE494.481v01-00 102/170 AM\909515RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul alocării rezervei de 
performanță menționate la articolul 20 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], veniturile alocate disponibile 
colectate în conformitate cu articolul 45 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 pentru 
FEADR se adaugă la cuantumurile 
menționate la articolul 18 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012].
Veniturile respective se alocă statelor 
membre proporțional cu procentul care le 
revine din cuantumul total al sprijinului 
acordat din FEADR.

(6) Veniturile alocate disponibile colectate 
în conformitate cu articolul 45 din 
Regulamentul (UE) nr. HR/2012 pentru 
FEADR se adaugă la cuantumurile 
menționate la articolul 18 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012].  
Veniturile respective se alocă statelor 
membre proporțional cu procentul care le 
revine din cuantumul total al sprijinului 
acordat din FEADR.

Or. en

Amendamentul 1924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În statele membre în care 
programarea privind dezvoltarea rurală 
este realizată printr-o serie de programe 
regionale, fondurile FEADR vor fi 
alocate de statul respectiv pentru fiecare 
program pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii care ar trebui să includă 
trimiteri la criteriul prevăzut la alineatul 
(4) litera (c) de la prezentul articol. 

Or. es

Justificare

Se propune modificarea prezentului articol pentru a include rata anuală medie a 
compensațiilor în veniturile brute ale fermelor din fiecare stat membru ca un criteriu de 
distribuire a fondurilor FEADR. Astfel este necesară includerea cerinței privind stabilirea 
proporției fondurilor alocate prin instrumentul de stabilizare a veniturilor în statele membre 
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care aleg să aplice programe de dezvoltare rurală regionale.  

Amendamentul 1925
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Decizia de aprobare a unui program de 
dezvoltare rurală stabilește valoarea 
maximă a contribuției FEADR la 
programul respectiv. Decizia identifică, în 
mod clar, după caz, creditele alocate 
regiunilor mai puțin dezvoltate.

(1) Decizia de aprobare a unui program de 
dezvoltare rurală stabilește valoarea 
maximă a contribuției FEADR la 
programul respectiv. Decizia identifică, în 
mod clar, după caz, creditele alocate 
regiunilor mai puțin dezvoltate și celor 
aflate în tranziție.

Or. es

Amendamentul 1926
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția FEADR se calculează pe 
baza cuantumului cheltuielilor publice 
eligibile.

(2) Pentru fiecare axă prioritară, decizia 
Comisiei stabilește dacă rata de 
cofinanțare pentru axa prioritară se va 
aplica la:
(a) cheltuielile eligibile totale, inclusiv 
cheltuielile publice și private;
(b) cheltuielile publice eligibile.

Or. fr

Amendamentul 1927
Marc Tarabella
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Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția FEADR se calculează pe 
baza cuantumului cheltuielilor publice 
eligibile.

(2) Contribuția FEADR se calculează pe 
baza cuantumului cheltuielilor publice și 
private eligibile și a valorii contribuțiilor 
sectorului voluntar.

Or. fr

Amendamentul 1928
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția FEADR se calculează pe 
baza cuantumului cheltuielilor publice 
eligibile.

(2) Contribuția FEADR se calculează pe 
baza cuantumului cheltuielilor publice 
eligibile și a cheltuielilor totale care 
includ cheltuielile publice și private.

Or. fr

Amendamentul 1929
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția FEADR se calculează pe 
baza cuantumului cheltuielilor publice 
eligibile.

(2) Contribuția FEADR se calculează pe 
baza cuantumului cheltuielilor publice 
eligibile sau a cheltuielilor eligibile totale 
care includ cheltuielile publice și private.

Or. de
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Amendamentul 1930
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de dezvoltare rurală stabilesc 
o rată unică a contribuției FEADR, 
aplicabilă tuturor măsurilor. Dacă este 
cazul, se stabilește o rată separată a 
contribuției FEADR pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate, pentru regiunile 
ultraperiferice și pentru insulele mici din 
Marea Egee în sensul Regulamentului 
(CEE) nr. 2019/93. Rata maximă a 
contribuției FEADR este de:

Rata de cofinanțare pentru o axă 
prioritară poate varia. Dacă este cazul, se 
stabilește o rată separată a contribuției 
FEADR pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, pentru regiunile ultraperiferice 
și pentru insulele mici din Marea Egee în 
sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93. 
Rata maximă a contribuției FEADR este 
de:

Or. fr

Amendamentul 1931
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de dezvoltare rurală stabilesc o 
rată unică a contribuției FEADR,
aplicabilă tuturor măsurilor. Dacă este 
cazul, se stabilește o rată separată a 
contribuției FEADR pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate, pentru regiunile 
ultraperiferice și pentru insulele mici din 
Marea Egee în sensul Regulamentului
(CEE) nr. 2019/93. Rata maximă a 
contribuției FEADR este de:

Programele de dezvoltare rurală stabilesc
rate ale contribuției FEADR, aplicabile
tuturor măsurilor. Dacă este cazul, se 
stabilește o rată separată a contribuției 
FEADR pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, pentru regiunile ultraperiferice 
și pentru insulele mici din Marea Egee în 
sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93.
Rata maximă a contribuției FEADR este 
de:

Or. pl

Justificare

Srodki współfinansowania krajowego mogą pochodzić zarówno z budżetu państwa jak i 
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budżetu samorządów lokalnych, także w przypadku gdy samorządy te są beneficjentami 
pomocy. Przesądzenie z góry i na stałe oraz jednolicie poziomu współfinansowania z 
EFRROW dla wszystkich działań ogranicza elastyczność i możliwość reagowania na 
zachodzące zmiany w sytuacji budżetowej państwa, samorządów regionalnych i lokalnych. 
Obecnie, w związku z kryzysem,  mamy do czynienia z licznymi zmianami programów różnych 
państw polegającymi na tym, że początkowo wysoki stopień współfinansowania przez nie 
realizowanych operacji musi zostać zmniejszony. Modyfikacji tych dokonuje się w zależności 
od rodzaju i wagi działania, stopnia zakontraktowania środków (obniżenie 
współfinansowania oznacza spadek łącznych środków na to działanie i nie jest możliwe, gdy 
podjęto już przeważającą część zobowiązań).Jednolity poziom współfinansowania dla całego 
programu oznacza, że jeśli państwo chcąc powiększyć środki na realizację działania planuje 
wkład krajowy w jego realizację na poziomie np. 50 % (a ma możliwość ograniczyć go do 
zaledwie 25 %), to poziom współfinansowania innego działania , gdzie beneficjentem jest 
samorząd lokalny i jego środki własne stanowią współfinansowanie krajowe także  musi 
wynosić 50 % (nie może zostać określony na dopuszczalnym poziomie 25 %).Mimo, że 
proponowany system stanowi uproszczenie dla prowadzenia rozliczeń (ułatwia pracę 
administracji kraju i UE) to jest bardzo niekorzystny dla możliwości dostosowania programu 
do bieżącej i przyszłej sytuacji danego kraju.

Amendamentul 1932
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de dezvoltare rurală stabilesc o 
rată unică a contribuției FEADR, aplicabilă 
tuturor măsurilor. Dacă este cazul, se 
stabilește o rată separată a contribuției 
FEADR pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, pentru regiunile ultraperiferice 
și pentru insulele mici din Marea Egee în 
sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93.
Rata maximă a contribuției FEADR este 
de:

Programele de dezvoltare rurală stabilesc o 
singură dată, înainte de începutul 
perioadei de desfășurare a programului, o 
rată unică a contribuției FEADR, aplicabilă 
tuturor măsurilor. Dacă este cazul, se 
stabilește o rată separată a contribuției 
FEADR pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, pentru regiunile ultraperiferice 
și pentru insulele mici din Marea Egee în 
sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93.
Rata maximă a contribuției FEADR este 
de:

Or. de

Justificare

Statele membre ar trebui să fie încurajate să-și respecte obligația privind durata perioadei de 
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desfășurare a programului.

Amendamentul 1933
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 85 % din cheltuielile publice eligibile în 
regiunile mai puțin dezvoltate, în regiunile 
ultraperiferice și în insulele mici din Marea 
Egee în sensul Regulamentului (CEE) 
nr. 2019/93;

(a) 85 % din cheltuielile publice eligibile în 
regiunile mai puțin dezvoltate, în regiunile 
aflate în tranziție, în regiunile 
ultraperiferice și în insulele mici din Marea 
Egee în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93;

Or. pl

Justificare

Sprijinul FEADR ar trebui să fie acordat și regiunilor al căror PIB depășește 75% din media 
din UE, deoarece întreruperea bruscă a sprijinului poate să elimine cu ușurință efectele 
pozitive datorate finanțării din anii anteriori.

Amendamentul 1934
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 85 % din cheltuielile publice eligibile în 
regiunile mai puțin dezvoltate, în regiunile 
ultraperiferice și în insulele mici din Marea 
Egee în sensul Regulamentului (CEE) 
nr. 2019/93;

(a) 85 % din cheltuielile publice eligibile în 
regiunile mai puțin dezvoltate, în regiunile 
de eliminare treptată, în regiunile 
ultraperiferice și în insulele mici din Marea 
Egee în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93;

Or. en
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Amendamentul 1935
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aа) 75% din cheltuielile publice eligibile 
pentru toate regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 a 
reprezentat sub 75% din media UE-25 
pentru perioada de referință, dar al căror 
PIB pe cap de locuitor depășește 75% din 
PIB-ul mediu din UE-27;

Or. bg

Amendamentul 1936
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) 75 % din cheltuielile eligibile în 
regiunile aflate în tranziție;

Or. fr

Amendamentul 1937
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(аb) 60% din cheltuielile publice eligibile 
pentru regiunile aflate în tranziție, altele 
decât cele la care se face referire anterior;

Or. bg
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Amendamentul 1938
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 50 % din cheltuielile publice eligibile 
în celelalte regiuni.

(b) 75% pentru regiunile aflate în 
tranziție.

Or. es

Justificare

Se propune ca, pentru regiunile aflate în tranziție, contribuția FEADR să fie majorată la 
75%, în conformitate cu ratele de cofinanțare aplicabile fondurilor structurale și având în 
vedere faptul că fondurile fac obiectul aceluiași cadru strategic comun.

Amendamentul 1939
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 50 % din cheltuielile publice eligibile 
în celelalte regiuni.

(b) 75% pentru regiunile aflate în 
tranziție.

Or. es

Justificare

În contextul economic actual, nu pare a fi potrivită o majorare a efortului financiar al 
regiunilor care nu se înscriu în obiectivul convergenței al căror nivel de cofinanțare FEADR 
s-ar reduce de la 75% la 50%. 

Amendamentul 1940
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 50 % din cheltuielile publice eligibile în 
celelalte regiuni.

(b) 55 % din cheltuielile publice eligibile în 
celelalte regiuni.

Or. fr

Amendamentul 1941
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 50 % din cheltuielile publice eligibile în 
celelalte regiuni.

(b) 55 % din cheltuielile publice eligibile în 
celelalte regiuni.

Or. fr

Amendamentul 1942
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 75% pentru toate regiunile al căror 
PIB pe cap de locuitor în perioada 2007-
2013 a reprezentat sub 75% din media 
UE-25 pentru perioada de referință, dar 
al căror PIB pe cap de locuitor depășește 
75% din media PIB-ului din UE-27;

Or. en

Amendamentul 1943
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer
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Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) 75% pentru regiunile aflate în 
tranziție care nu sunt eligibile în temeiul 
literei (a).

Or. de

Amendamentul 1944
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i). 
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i). 
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

Rata maximă de participare este de 100% 
pentru proiectele de cooperare 
multinațională susținute de grupurile de 
acțiune locală.

Or. fr

Amendamentul 1945
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(а) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i). 
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

(а) 75 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i). 
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

Or. bg

Amendamentul 1946
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28, 29, 30, 31, 32 și 36, 
pentru dezvoltarea locală din cadrul axei 
LEADER, la care se face referire la 
articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], și pentru operațiunile 
prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera
(a) punctul (i). Această rată poate fi 
majorată la 90 % pentru programele din 
regiunile mai puțin dezvoltate și din 
regiunile ultraperiferice aflate în tranziție
și din insulele mici din Marea Egee, în 
sensul Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

Or. es

Justificare

Este necesar să se includă măsuri de agromediu și climatice, agricultura ecologică, ajutoare 
pentru zone cu constrângeri naturale specifice și ajutoare în cadrul rețelei Natura 2000 și în 
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temeiul Directivei-cadru privind apa, având în vedere importanța acestora pentru obiectivul 
de ecologizare al PAC. Această măsură corespunde și ratei de 25% propuse la considerentul 
(28).

Amendamentul 1947
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28, 29, 30, 31, 32 și 36, 
pentru dezvoltarea locală din cadrul axei 
LEADER, la care se face referire la 
articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], și pentru operațiunile 
prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera
(a) punctul (i). Această rată poate fi 
majorată la 90 % pentru programele din 
regiunile aflate în tranziție, din regiunile 
mai puțin dezvoltate și din regiunile 
ultraperiferice și din insulele mici din 
Marea Egee, în sensul Regulamentului
(CEE) nr. 2019/93;

Or. es

Justificare

Ar trebui incluse și alte măsuri cu o relevanță deosebită pentru îndeplinirea obiectivului 
exprimat la considerentul (28) privind alocarea a cel puțin 25% din FEADR pentru aceste 
măsuri.

Amendamentul 1948
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marit Paulsen, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la (a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
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articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

articolele 15, 28, 29 și 36, pentru 
dezvoltarea locală din cadrul axei 
LEADER, la care se face referire la 
articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], și pentru operațiunile 
prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera
(a) punctul (i). Această rată poate fi 
majorată la 90 % pentru programele din 
regiunile mai puțin dezvoltate, din 
regiunile ultraperiferice și din insulele mici 
din Marea Egee, în sensul Regulamentului
(CEE) nr. 2019/93;

Or. en

Justificare

Această măsură ar trebui să aibă aceeași importanță ca măsurile propuse pentru rata mai 
ridicată.

Amendamentul 1949
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28, 36 și 40, pentru 
dezvoltarea locală din cadrul axei 
LEADER, la care se face referire la 
articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], și pentru operațiunile 
prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera
(a) punctul (i). Această rată poate fi 
majorată la 90 % pentru programele din 
regiunile mai puțin dezvoltate, din 
regiunile ultraperiferice și din insulele mici 
din Marea Egee, în sensul Regulamentului
(CEE) nr. 2019/93;

Or. es
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Justificare

Conform amendamentului DR 8a, se propune ca prezentul articol să fie modificat pentru a 
stabili o contribuție FEADR maximă pentru măsura de stabilizare a veniturilor.

Amendamentul 1950
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 16, 28 și 36, pentru 
dezvoltarea locală din cadrul axei 
LEADER, la care se face referire la 
articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], și pentru operațiunile 
prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera
(a) punctul (i). Această rată poate fi 
majorată la 90 % pentru programele din 
regiunile mai puțin dezvoltate, din 
regiunile ultraperiferice și din insulele mici 
din Marea Egee, în sensul Regulamentului
(CEE) nr. 2019/93;

Or. en

Justificare

Serviciile de consiliere agricolă vor fi unul dintre cele mai importante instrumente în 
perioada de programare următoare de facilitare a inovării și a creșterii productivității și a 
durabilității agriculturii.  

Amendamentul 1951
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
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locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], pentru 
operațiunile care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor de mediu și de 
atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

Or. en

Justificare

Extinderea domeniului de aplicare al dispoziției pentru a permite o rată de cofinanțare mai 
ridicată pentru operațiunile legate de gestionarea durabilă a resurselor naturale și de 
măsurile privind clima. Cofinanțarea sporită va promova acordarea de sprijin pentru 
operațiuni care vizează obiectivele de agromediu și de silvomediu și de atenuare a 
schimbărilor climatice. 

Amendamentul 1952
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i) și 
pentru operațiunile susținute prin 
subprograme tematice. Această rată poate 
fi majorată la 90 % pentru programele din 
regiunile mai puțin dezvoltate, din 
regiunile ultraperiferice și din insulele mici 
din Marea Egee, în sensul Regulamentului
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(CEE) nr. 2019/93;

Or. en

Amendamentul 1953
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile aflate în tranziție, 
din regiunile ultraperiferice și din insulele 
mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

Or. pl

Justificare

Sprijinul FEADR ar trebui să fie acordat și regiunilor al căror PIB depășește 75% din media 
din UE, deoarece întreruperea bruscă a sprijinului poate să elimine cu ușurință efectele  
pozitive datorate finanțării din anii anteriori. 

Amendamentul 1954
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la (a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
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articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile de eliminare 
treptată, din regiunile ultraperiferice și din 
insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

Or. en

Amendamentul 1955
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], și 
pentru operațiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i).
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 și 36, atât pentru 
dezvoltarea locală din cadrul axei 
LEADER, la care se face referire la 
articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], cât și pentru operațiunile 
prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera
(a) punctul (i). Această rată poate fi 
majorată la 90 % pentru programele din 
regiunile mai puțin dezvoltate, din 
regiunile ultraperiferice și din insulele mici 
din Marea Egee, în sensul Regulamentului
(CEE) nr. 2019/93;

Or. fr

Amendamentul 1956
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) 75% pentru implementarea 
obiectivelor prioritare ale UE specificate:  
măsurile din cadrul rețelei Natura 2000, 
al Directivei-cadru privind apa și al 
strategiei UE privind biodiversitatea.  
această dispoziție ar trebui să fie 
aplicabilă în aceeași măsură și în cazul 
măsurilor legate de zone, de investiții, 
precum și al altor măsuri de sprijin;

Or. de

Amendamentul 1957
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) 75% pentru măsurile prevăzute la 
articolele 29 - 31.

Or. fr

Amendamentul 1958
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) 75% pentru măsurile prevăzute la 
articolele 29 - 31.

Or. fr



PE494.481v01-00 120/170 AM\909515RO.doc

RO

Amendamentul 1959
Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) 60% pentru măsurile de agromediu și 
climatice menționate la articolul 29, 60% 
pentru măsurile de agricultură ecologică 
menționate la articolul 30, 60% pentru 
plățile din cadrul rețelei Natura 2000 și 
din temeiul Directivei-cadru privind apa 
menționate la articolul 31 și 60% pentru 
plățile vizând bunăstarea animalelor 
menționate la articolul 34. 

Or. en

Amendamentul 1960
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) 60 % pentru măsurile de agromediu 
și climatice menționate la articolul 29. 
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în 
sensul Regulamentului (CEE) 
nr. 2019/93;

Or. en

Amendamentul 1961
Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) 60 % pentru măsurile de agromediu 
și climatice menționate la articolul 29.
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puțin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice și 
din insulele mici din Marea Egee, în 
sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93;

Or. pt

Amendamentul 1962
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) 75% pentru măsurile prevăzute la 
articolele 37 - 40.

Or. fr

Amendamentul 1963
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 100 % pentru operațiuni finanțate în 
temeiul articolului 66.

eliminat

Or. bg
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Amendamentul 1964
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 100 % pentru operațiuni finanțate în 
temeiul articolului 66.

(b) 50 % pentru operațiuni finanțate în 
temeiul articolului 66.

Or. de

Amendamentul 1965
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 100 % pentru operațiuni finanțate în 
temeiul articolului 66.

(b) 100 % pentru operațiuni finanțate în 
temeiul articolului 66 și al articolului 38.

Or. pt

Amendamentul 1966
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 100 % pentru operațiuni finanțate în 
temeiul articolului 66.

(b) 100 % pentru operațiuni finanțate în 
temeiul articolului 66 și al articolului 38.

Or. pt

Amendamentul 1967
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
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Lulling

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru fondurile transferate în 
FEADR în conformitate cu articolul 14 
din Regulamentul (UE) nr. DP/2012, se 
aplică rata unică a contribuției FEADR 
prevăzută la alineatul (3). 

Or. de

Justificare

În sensul consecvenței, fondurile transferate în FEADR ca pare a flexibilității respectă 
aceeași rată a contribuției ca alte măsuri din cadrul FEADR. Această propunere contravine 
principiului subsidiarității statelor membre.

Amendamentul 1968
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fondurile transferate în FEADR în 
conformitate cu articolul 14 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 sunt 
cofinanțate în conformitate cu ratele de 
cofinanțare generale.

Or. en

Amendamentul 1969
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 a (nou)



PE494.481v01-00 124/170 AM\909515RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fondurile transferate în FEADR în 
conformitate cu articolul 14 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 sunt 
cofinanțate în conformitate cu ratele de 
cofinanțare generale.

Or. en

Amendamentul 1970
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Rata maximă a contribuției FEADR 
se majorează la 100% pentru proiecte de 
cooperare transnațională realizate de 
grupuri de acțiune locală din cadrul 
inițiativei LEADER.

Or. fr

Amendamentul 1971
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cel puțin 5 % din totalul contribuției 
FEADR la programul de dezvoltare 
rurală este rezervat axei Leader.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe nicio îngrădire obligatorie pentru fondurile destinate axei Leader.
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Amendamentul 1972
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cel puțin 5 % din totalul contribuției 
FEADR la programul de dezvoltare rurală 
este rezervat axei Leader.

(5) Cel puțin 25 % din totalul contribuției 
FEADR la programul de dezvoltare rurală 
este rezervat măsurilor incluse în 
prioritatea 6, din care cel puțin 5 % din 
totalul contribuției FEADR revine axei 
Leader.

Or. de

Amendamentul 1973
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cel puțin 5 % din totalul contribuției 
FEADR la programul de dezvoltare rurală 
este rezervat axei Leader.

(5) Cel puțin 10 % din totalul contribuției 
FEADR la programul de dezvoltare rurală 
este rezervat axei Leader.

Or. de

Amendamentul 1974
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin 30% din fondurile rezervate 
axei Leader sunt dedicate proiectelor care 
contribuie la atenuarea schimbărilor 
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climatice, care includ promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 1975
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cel puțin 50% din totalul contribuției 
FEADR la programul de dezvoltare 
rurală este rezervată atenuării 
schimbărilor climatice și adaptării la 
acestea, precum și gestionării durabile a 
terenurilor prin măsuri incluse în 
prioritățile 4 și 5.
Nivelul obținut în acest domeniu în 
perioada de programare 2007-2013 este 
cel puțin menținut. 

Or. en

Justificare

Mecanismele vizând agromediul și-au dovedit utilitatea și sunt în continuare cel mai bun 
mecanism de obținere a unor performanțe în materie de mediu, în special având în vedere 
obligația de cofinanțare, și ar trebui, prin urmare, consolidate. 

Amendamentul 1976
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cel puțin 35 % din totalul 
contribuției FEADR la programul de 
dezvoltare rurală este alocată atenuării 
schimbărilor climatice și adaptării la 
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acestea și gestionării durabile a 
terenurilor prin măsurile de agromediu și 
climatice, prin măsurile de sprijinire a 
agriculturii ecologice și prin măsurile 
privind acordarea de plăți în cadrul rețelei 
Natura 2000, de plăți legate de Directiva-
cadru privind apa și de plăți pentru zonele 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri 
specifice, prin investiții de îmbunătățire a 
rezistenței și a valorii ecologice a 
ecosistemelor forestiere, prin servicii de 
silvomediu și servicii climatice și prin 
conservarea pădurilor. În plus, statele 
membre mențin cel puțin nivelul 
eforturilor depuse în acest domeniu în 
perioada de programare 2007-2013.

Or. en

Amendamentul 1977
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cel puțin 35 % din totalul 
contribuției FEADR la programul de 
dezvoltare rurală este alocată atenuării 
schimbărilor climatice și adaptării la 
acestea și gestionării durabile a 
terenurilor prin măsurile de agromediu și 
climatice, prin măsurile de sprijinire a 
agriculturii ecologice și prin măsurile 
privind acordarea de plăți în cadrul rețelei 
Natura 2000, de plăți legate de Directiva-
cadru privind apa, prin investiții de 
îmbunătățire a rezistenței și a valorii 
ecologice a ecosistemelor forestiere, prin 
servicii de silvomediu și servicii climatice 
și prin conservarea pădurilor.

Or. en
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Amendamentul 1978
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cel puțin 30 % din totalul 
contribuției FEADR la programul de 
dezvoltare rurală este rezervată măsurilor 
menționate la articolele 29, 30, 31 și 32.

Or. fr

Amendamentul 1979
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cel puțin 25 % din totalul 
contribuției FEADR la programul de 
dezvoltare rurală este rezervată atenuării 
schimbărilor climatice și adaptării la 
acestea și gestionării durabile a 
terenurilor prin măsurile de agromediu și 
climatice, prin măsurile de sprijinire a 
agriculturii ecologice și prin plățile pentru 
zonele care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri 
specifice.

Or. en

Amendamentul 1980
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cel puțin 25 % din totalul 
contribuției FEADR la programul de 
dezvoltare rurală este rezervată măsurilor 
menționate la articolele 29, 30, 31 și 32.

Or. en

Amendamentul 1981
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cel puțin 5% din totalul contribuției 
FEADR este rezervată măsurilor de 
susținere a tinerilor fermieri. Se poate 
acorda sprijin până la niveluri care să 
depășească acest nivel, cu condiția ca 
statele membre să informeze Comisia.

Or. en

Justificare

Statele membre mențin nivelul actual al contribuției din bugetul FEADR pentru programe 
destinate tinerilor fermieri, reprezentând cel puțin 5% din bugetul total cofinanțat în cadrul 
programului de dezvoltare rurală. Având în vedere criza actuală legată de vârstă din sectorul 
agricol european, este deosebit de important ca, în noua perioadă de programare, statele 
membre să abordeze această problemă structurală în mod prioritar și să crească nivelul 
eforturilor depuse în ultima perioadă de programare.

Amendamentul 1982
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cel puțin 5% din totalul bugetului 
cofinanțat al programului de dezvoltare 
rurală este rezervat măsurilor destinate 
tinerilor fermieri.

Or. en

Justificare

Având în vedere criza actuală legată de vârstă din sectorul agricol european, este important 
ca, în noua perioadă de programare, statele membre să crească nivelul eforturilor depuse 
pentru tinerii fermieri. 

Amendamentul 1983
Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cel puțin 3 % din totalul contribuției 
FEADR la programul de dezvoltare 
rurală este rezervată activităților și 
programelor menționate la articolul 34 
privind bunăstarea animalelor.

Or. en

Amendamentul 1984
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O cheltuială cofinanțată din FEADR 
nu poate fi cofinanțată printr-o 
contribuție din fondurile structurale, din 
Fondul de coeziune sau din oricare alt 

eliminat
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instrument financiar al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1985
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) O cheltuială cofinanțată din FEADR 
nu poate fi cofinanțată printr-o 
contribuție din fondurile structurale, din 
Fondul de coeziune sau din oricare alt 
instrument financiar al Uniunii.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1986
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Contribuția națională la cheltuielile 
publice eligibile poate fi înlocuită și/sau 
completată de contribuții private. Această 
dispoziție nu se aplică în cazul măsurilor 
menționate la articolele 16, 29, 30, 31, 32, 
33, 35 și 36, la titlul III capitolul IV, la 
titlul IV sau la articolele 61,62 și 63.

Or. de

Justificare

Măsurile care se referă la educație și cunoaștere, colaborare în rețea, inovare și performanțe 
agricole care au un efect special asupra mediului și a climei ar trebui să constituie o 
preocupare publică și să nu fie influențate de finanțarea privată.   
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Amendamentul 1987
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dacă doresc, statele membre pot 
decide să înlocuiască contribuția 
națională la cheltuielile publice eligibile 
cu contribuții private.

Or. pt

Amendamentul 1988
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul ajutoarelor acordate 
întreprinderilor, cuantumurile 
cheltuielilor publice respectă plafoanele 
stabilite pentru ajutorul de stat, cu 
excepția cazului în care prezentul 
regulament prevede altfel.

(7) O cheltuială cofinanțată din FEADR 
nu poate fi cofinanțată printr-o 
contribuție din fondurile structurale, din 
Fondul de coeziune sau din oricare alt 
instrument financiar al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1989
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 66 eliminat
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Finanțarea operațiunilor care aduc o 
contribuție semnificativă la inovare
Fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se 
rezervă pentru operațiunile care aduc o 
contribuție semnificativă la inovare în 
ceea ce privește productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, inclusiv 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea.

Or. en

Amendamentul 1990
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 66 eliminat
Finanțarea operațiunilor care aduc o 
contribuție semnificativă la inovare
Fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se 
rezervă pentru operațiunile care aduc o 
contribuție semnificativă la inovare în 
ceea ce privește productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, inclusiv 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea.

Or. bg

Amendamentul 1991
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 66 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea operațiunilor care aduc o 
contribuție semnificativă la inovare

Finanțarea operațiunilor care aduc o 
contribuție semnificativă la inovare, la 
crearea de locuri de muncă și la 
transferul între generații

Or. es

Amendamentul 1992
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 66 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea operațiunilor care aduc o 
contribuție semnificativă la inovare

Finanțarea operațiunilor care aduc o 
contribuție semnificativă la inovare și la 
crearea de locuri de muncă

Or. es

Justificare

Ar trebui să fie posibil ca fondurile obținute în urma reducerii să fie folosite nu numai pentru 
proiecte inovatoare, ci și pentru operațiuni legate de crearea de locuri de muncă și de 
transferul între generații, conform Strategiei Europa 2020.

Amendamentul 1993
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se 
rezervă pentru operațiunile care aduc o 
contribuție semnificativă la inovare în 
ceea ce privește productivitatea și 

eliminat
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durabilitatea agriculturii, inclusiv 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea.

Or. it

Amendamentul 1994
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 66 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se 
rezervă pentru operațiunile care aduc o 
contribuție semnificativă la inovare în 
ceea ce privește productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, inclusiv 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1995
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se rezervă
pentru operațiunile care aduc o contribuție 
semnificativă la inovare în ceea ce 
privește productivitatea și durabilitatea 
agriculturii, inclusiv atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și adaptarea la 

Fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se 
utilizează pentru activități care respectă 
strategia adoptată de statul membru 
respectiv, ținând seama de crearea de 
locuri de muncă.
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acestea.

Or. es

Justificare

Referirea la utilizarea fondurilor obținute prin reducere este modificată, deoarece există 
sentimentul că statele membre ar trebui să fie cele care să decidă pentru ce să utilizeze 
această sumă.

Amendamentul 1996
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se rezervă
pentru operațiunile care aduc o contribuție 
semnificativă la inovare în ceea ce 
privește productivitatea și durabilitatea 
agriculturii, inclusiv atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea.

Fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se 
utilizează pentru activități care respectă 
strategia adoptată de statul membru 
respectiv.

Or. es

Justificare

Referirea la utilizarea fondurilor obținute prin reducere este modificată, deoarece există 
sentimentul că statele membre ar trebui să fie cele care să decidă pentru ce să utilizeze 
această sumă.

Amendamentul 1997
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se rezervă 
pentru operațiunile care aduc o contribuție 
semnificativă la inovare în ceea ce privește 
productivitatea și durabilitatea agriculturii, 
inclusiv atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea.

Fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se rezervă 
pentru operațiunile care aduc o contribuție 
semnificativă la inovare în ceea ce privește 
productivitatea și durabilitatea agriculturii, 
inclusiv atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, precum și 
pentru operațiunile care contribuie la 
crearea de locuri de muncă în zonele 
rurale sau la integrarea tinerilor în acest 
sector.

Or. es

Justificare

În afară de a fi folosite pentru inovare, fondurile obținute prin reducere ar trebui să 
promoveze crearea de locuri de muncă și transferul între generații, conform Strategiei 
Europa 2020.

Amendamentul 1998
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se rezervă 
pentru operațiunile care aduc o contribuție 
semnificativă la inovare în ceea ce privește 
productivitatea și durabilitatea agriculturii, 
inclusiv atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea.

Fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 se rezervă 
pentru operațiunile care aduc o contribuție 
semnificativă la inovare în ceea ce privește 
productivitatea și durabilitatea agriculturii,
inclusiv atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice și/sau adaptarea la acestea.
Măsurile de inovare ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea 
durabilității ecologice a agriculturii și a 
lanțului alimentar și în niciun caz nu ar 
trebui să aducă atingere obiectivelor de 
mediu ale PAC sau obținerii unor 
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rezultate legate de mediu prin intermediul 
altor măsuri.

Or. en

Amendamentul 1999
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția FEADR numai în cazul în care 
sunt efectuate pentru operațiuni decise de 
autoritatea de gestionare a programului în 
cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în 
conformitate cu criteriile de selecție 
menționate la articolul 49.

Cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția FEADR numai în cazul în care 
sunt efectuate pentru operațiuni decise de 
autoritatea de gestionare a programului în 
cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în 
conformitate cu criteriile de selecție 
menționate la articolul 49, cu excepția 
propunerilor prezentate în timpul
perioadei de tranziție de la un program la 
celălalt, pentru a evita orice diferență care 
ar putea împiedica investițiile.

Or. pt

Amendamentul 2000
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 67 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Plățile efectuate de către beneficiari se 
atestă prin facturi și dovezi de plată. Dacă 
acest lucru nu este posibil, plățile trebuie 
justificate prin documente cu valoare 
probatorie echivalentă, cu excepția 
formelor de sprijin prevăzute la articolul 57 
alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din 

(4) Cu excepția formelor de sprijin 
prevăzute la articolul 57 alineatul (1) 
literele (b), (c) și (d) din Regulamentul
(UE) nr. [CSF/2012], plățile efectuate de 
către beneficiari se atestă prin facturi și 
dovezi de plată. În cazul în care acest 
lucru nu este posibil, plățile se atestă prin 
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Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012]. documente doveditoare cu valoare 
echivalentă.

Or. it

Amendamentul 2001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fără a aduce atingere articolului 59 
alineatul (3) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. [CSF/2012], contribuția din 
FEADR poate fi făcută și altfel în afară 
de sub formă de asistență directă 
nerambursabilă. Dispozițiile de 
implementare vor fi stabilite în 
conformitate cu procedura.

Or. es

Justificare

En el ámbito común a todas las medidas de ayuda a operaciones de inversión, nose incorpora 
la posibilidad de bonificación de los préstamos correspondientes.Esta opción, que 
habitualmente se incluye en el reglamento de disposiciones deaplicación, se ha utilizado en 
los últimos periodos de programación de lasmedidas de modernización de explotaciones 
agrarias y las de primera instalaciónde jóvenes agricultores (en este caso, se incorpora 
incluso un incremento de laintensidad de ayuda).Además, en el contexto de crisis actual, 
también las industrias agroalimentariassufren la falta de financiación para sus inversiones. 
Sería importante que seconsiderara la posibilidad de la bonificación de intereses también 
para larealización de las inversiones de mejora en la transformación de los 
productosagroalimentarios.

Amendamentul 2002
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fără a aduce atingere articolului 59 
alineatul (3) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. [CSF/2012], dobânzile plătite 
pentru împrumuturi legate de investiții în 
active fizice sunt eligibile pentru sprijinul 
acordat prin FEADR, cu condiția să nu se 
depășească procentul maxim de ajutor.

Or. es

Amendamentul 2003
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) TVA nerecuperabilă, în cazul în care 
aceasta este în mod real și definitiv 
suportată de către beneficiarii finali.

Or. it

Amendamentul 2004
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuțiile în natură sub forma 
furnizării de lucrări, bunuri, servicii, 
terenuri și proprietăți imobiliare, pentru 
care nu a fost efectuată nicio plată în bani 
justificată prin facturi sau documente cu 
valoare probatorie echivalentă, pot fi 
eligibile pentru sprijin dacă se îndeplinesc 

(3) Sunt eligibile pentru contribuții 
FEADR lucrările în regie efectuate în 
contextul măsurilor de dezvoltare rurală 
de beneficiarii finali folosind mâna de 
lucru, materialele și echipamentele 
întreprinderii în cauză; în astfel de cazuri,
valoarea cheltuielilor eligibile pentru o 
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condițiile prevăzute la articolul 59 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012].

contribuție FEADR se calculează pe baza 
unei liste de prețuri pentru diferitele 
lucrări executate.

Or. it

Amendamentul 2005
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
măsurile de dezvoltare rurală pe care 
intenționează să le implementeze pot fi 
verificate și controlate. În acest scop, 
autoritatea de gestionare și agenția de 
plăți din cadrul fiecărui program de 
dezvoltare rurală realizează o evaluare ex 
ante a posibilității de a verifica și de a 
controla măsurile care urmează să fie 
incluse în programul de dezvoltare rurală. 
De asemenea, autoritatea de gestionare și 
agenția de plăți întreprind o evaluare a 
posibilității de a verifica și de a controla 
măsurile în cursul implementării 
programului de dezvoltare rurală. 
Evaluarea ex ante și evaluarea în cursul 
perioadei de implementare trebuie să țină 
seama de rezultatele controalelor 
efectuate în perioada de programare 
anterioară și în cea actuală. Dacă, în 
urma evaluării, se constată că nu sunt 
îndeplinite cerințele referitoare la 
posibilitatea de verificare și de controlare, 
măsurile în cauză trebuie ajustate în 
consecință.

(1) Statele membre se asigură că toate 
măsurile de dezvoltare rurală pe care 
intenționează să le implementeze pot fi 
verificate și controlate.

Or. it

Amendamentul 2006
Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
măsurile de dezvoltare rurală pe care 
intenționează să le implementeze pot fi 
verificate și controlate. În acest scop, 
autoritatea de gestionare și agenția de plăți 
din cadrul fiecărui program de dezvoltare 
rurală realizează o evaluare ex ante a 
posibilității de a verifica și de a controla 
măsurile care urmează să fie incluse în 
programul de dezvoltare rurală. De 
asemenea, autoritatea de gestionare și 
agenția de plăți întreprind o evaluare a 
posibilității de a verifica și de a controla 
măsurile în cursul implementării 
programului de dezvoltare rurală.
Evaluarea ex ante și evaluarea în cursul 
perioadei de implementare trebuie să țină 
seama de rezultatele controalelor efectuate 
în perioada de programare anterioară și în 
cea actuală. Dacă, în urma evaluării, se 
constată că nu sunt îndeplinite cerințele 
referitoare la posibilitatea de verificare și 
de controlare, măsurile în cauză trebuie 
ajustate în consecință.

(1) Folosind metodele adecvate de 
publicare a situației veniturilor și 
cheltuielilor a tuturor beneficiarilor 
sprijinului din FEADR, statele membre se 
asigură că toate măsurile de dezvoltare 
rurală pe care intenționează să le 
implementeze pot fi verificate și controlate.
În acest scop, autoritatea de gestionare și 
agenția de plăți din cadrul fiecărui program 
de dezvoltare rurală realizează o evaluare 
ex ante a posibilității de a verifica și de a 
controla măsurile care urmează să fie 
incluse în programul de dezvoltare rurală.
De asemenea, autoritatea de gestionare și 
agenția de plăți întreprind o evaluare a 
posibilității de a verifica și de a controla 
măsurile în cursul implementării 
programului de dezvoltare rurală.
Evaluarea ex ante și evaluarea în cursul 
perioadei de implementare trebuie să țină 
seama de rezultatele controalelor efectuate 
în perioada de programare anterioară și în 
cea actuală. Dacă, în urma evaluării, se 
constată că nu sunt îndeplinite cerințele 
referitoare la posibilitatea de verificare și 
de controlare, măsurile în cauză trebuie 
ajustate în consecință.

Or. de

Amendamentul 2007
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre asigură o diferențiere 
clară între operațiunile de control și cele 
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de plată pentru a evita orice suprapunere 
a funcțiilor de control și de plată în cadrul 
aceleiași proceduri. 

Or. pt

Amendamentul 2008
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fără a aduce atingere articolului 42 
alineatul (2), beneficiarii operațiunilor 
pot solicita plata unui avans de până la 
50 % din valoarea investițiilor sau din 
ajutorul public acordat de către agențiile 
de plăți competente, dacă opțiunea 
respectivă este inclusă în programul de 
dezvoltare rurală.

Or. en

Justificare

O consecință a amendamentului 34.

Amendamentul 2009
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statul membru poate desemna pentru 
un program operațional o autoritate de 
gestionare care va avea și rolul de 
autoritate de certificare.

Or. fr
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Amendamentul 2010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să furnizeze trimestrial Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

(b) să furnizeze anual Comisiei date 
relevante cu privire la operațiunile 
selecționate pentru finanțare, inclusiv
informații privind indicatorii de realizare 
și indicatorii financiari;

Or. de

Justificare

Un raport trimestrial duce la o creștere enormă a efortului administrativ, ceea ce contravine 
tuturor demersurilor de simplificare.

Amendamentul 2011
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să furnizeze trimestrial Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

(b) să furnizeze anual Comisiei date 
relevante cu privire la operațiunile 
selecționate pentru finanțare, inclusiv
informații privind indicatorii de realizare 
și cei financiari;

Or. en

Amendamentul 2012
Herbert Dorfmann
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Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să furnizeze trimestrial Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

(b) să furnizeze anual Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

Or. it

Amendamentul 2013
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să furnizeze trimestrial Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

(b) să furnizeze anual Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

Or. es

Justificare

Se propune ca datele să fie furnizate Comisiei anual pentru a reduce sarcina administrativă a 
autorităților de gestionare.

Amendamentul 2014
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să furnizeze trimestrial Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 

(b) să furnizeze anual Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
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operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

Or. en

Amendamentul 2015
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să furnizeze trimestrial Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

(b) să furnizeze anual Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

Or. es

Amendamentul 2016
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să furnizeze trimestrial Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

(b) să furnizeze anual Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

Or. es

Amendamentul 2017
Hynek Fajmon
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Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să furnizeze trimestrial Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

(b) să furnizeze anual Comisiei date 
relevante bazate pe indicatori cu privire la 
operațiunile selecționate pentru finanțare, 
inclusiv caracteristicile principale ale 
beneficiarului și ale proiectului;

Or. en

Amendamentul 2018
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – litera i a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) să elaboreze și, după aprobare, să 
aplice proceduri și criterii de selecție 
adecvate care:
- sunt nediscriminatorii și transparente;
- iau în considerare principiile generale 
stabilite la articolele 7 și 8 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012];

Or. de

Amendamentul 2019
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un stat membru 
desfășoară mai multe programe, se poate 
desemna un organism de coordonare care 
cel puțin să asigure coerența gestionării 
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fondurilor și să reprezinte legătura dintre 
Comisie și autoritățile de gestionare 
naționale.

Or. es

Justificare

Astfel cum se propune la considerentul (5) din Regulamentul nr. 1290/2005 privind 
finanțarea politicii agricole comune, este important să se recunoască necesitatea de a 
desemna un organism de coordonare a agențiilor de plată.

Amendamentul 2020
Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato Adrover, 
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un stat membru 
desfășoară mai multe programe, se poate 
desemna un organism de coordonare care 
cel puțin să asigure coerența gestionării 
fondurilor și să reprezinte legătura dintre 
Comisie și autoritățile de gestionare 
naționale.

Or. es

Justificare

Acest amendament se bazează pe considerentul (5) din Regulamentul nr. 1290/2005 privind 
finanțarea politicii agricole comune pentru perioada 2007-2013, care prevede existența unui 
organism care să coordoneze agențiile de plată.

Amendamentul 2021
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea de gestionare se asigură 
că ajutorul acordat respectă normele 
europene în materie de concurență și că 
nu creează denaturări ale concurenței 
între activități identice desfășurate de 
operatori agricoli și non-agricoli.

Or. fr

Amendamentul 2022
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În concordanță cu prezentul titlu, un sistem
comun de monitorizare și evaluare se 
instituie prin cooperare între Comisie și 
statele membre și este adoptat de către 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare adoptate în
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 91.

În concordanță cu prezentul titlu, un sistem 
comun de monitorizare și evaluare se 
instituie prin cooperare între Comisie, 
Parlamentul European și statele membre. 
Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate în această privință în
conformitate cu articolul 90.

Or. de

Justificare

Aceasta nu este o decizie pur tehnică.

Amendamentul 2023
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În concordanță cu prezentul titlu, un sistem În concordanță cu prezentul titlu, un sistem 
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comun de monitorizare și evaluare se 
instituie prin cooperare între Comisie și 
statele membre și este adoptat de către 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

comun de monitorizare și evaluare, care ar 
trebui să includă integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați, se instituie 
prin cooperare între Comisie și statele 
membre și este adoptat de către Comisie 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91.

Or. es

Amendamentul 2024
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se permite agregarea datelor la 
nivelul Uniunii, în sistemul de 
monitorizare și evaluare prevăzut la 
articolul 74 se specifică o listă de indicatori 
comuni, aplicabili fiecărui program, cu 
privire la situația inițială, precum și la 
execuția financiară, la realizările, la 
rezultatele și la impactul programului.

(1) Pentru a se permite agregarea datelor la 
nivelul Uniunii, în sistemul de 
monitorizare și evaluare prevăzut la 
articolul 74 se specifică o listă de indicatori 
comuni, aplicabili fiecărui program, cu 
privire la situația inițială, precum și la 
execuția financiară, la realizările și la 
rezultatele programului.

Or. de

Amendamentul 2025
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indicatorii comuni trebuie să fie legați 
de structura și de obiectivele cadrului 
politicii de dezvoltare rurală și să permită 
evaluarea progreselor, a eficienței și a 
eficacității implementării politicii în raport 

(2) Indicatorii comuni trebuie să se bazeze 
pe date accesibile, să fie legați de structura 
și de obiectivele cadrului politicii de 
dezvoltare rurală și să permită evaluarea 
progreselor, a eficienței și a eficacității 
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cu obiectivele generale și specifice stabilite 
la nivelul Uniunii, la nivel național și la 
nivel de program.

implementării politicii în raport cu 
obiectivele generale și specifice stabilite la 
nivelul Uniunii, la nivel național și la nivel 
de program. Indicatorii de impact comuni 
trebuie să se bazeze pe date aflate la 
dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Limitarea sferei de aplicare a dispoziției pentru a simplifica implementarea și a reduce 
sarcinile administrative. Cerințele privind furnizarea de date pentru indicatorii comuni legați 
de situația inițială și de execuția financiară, de realizările, rezultatele și impactul 
programelor ar trebui să fie limitate.

Amendamentul 2026
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indicatorii comuni trebuie să fie legați 
de structura și de obiectivele cadrului 
politicii de dezvoltare rurală și să permită 
evaluarea progreselor, a eficienței și a 
eficacității implementării politicii în raport 
cu obiectivele generale și specifice stabilite 
la nivelul Uniunii, la nivel național și la 
nivel de program.

(2) Indicatorii comuni, care trebuie să se 
bazeze pe date existente, trebuie să fie 
legați de structura și de obiectivele cadrului 
politicii de dezvoltare rurală și să permită 
evaluarea progreselor, a eficienței și a 
eficacității implementării politicii în raport 
cu obiectivele generale și specifice stabilite 
la nivelul Uniunii, la nivel național și la 
nivel de program.

Or. fr

Amendamentul 2027
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Beneficiarii sprijinului acordat în cadrul 
măsurilor de dezvoltare rurală și grupurile 
de acțiune locală furnizează autorității de 
gestionare și/sau evaluatorilor desemnați 
sau altor organisme delegate pentru a 
îndeplini funcții în numele acesteia, toate 
informațiile necesare pentru a permite 
monitorizarea și evaluarea programului, în 
special în ceea ce privește realizarea 
obiectivelor și priorităților specificate.

Beneficiarii sprijinului acordat în cadrul 
măsurilor de dezvoltare rurală și grupurile 
de acțiune locală furnizează autorității de 
gestionare și/sau evaluatorilor desemnați 
sau altor organisme delegate pentru a 
îndeplini funcții în numele acesteia, toate 
informațiile necesare pentru a permite 
monitorizarea și evaluarea programului, în 
special în ceea ce privește realizarea 
obiectivelor și priorităților specificate, 
asigurându-se că sunt respectate 
drepturile la confidențialitate și la 
protecția datelor cu caracter personal 
stabilite prin lege.

Or. pt

Amendamentul 2028
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de gestionare și comitetul 
de monitorizare menționat la articolul 41 
din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] 
monitorizează calitatea implementării 
programului.

(1) Autoritatea de gestionare și comitetul 
de monitorizare menționat la articolul 41 și 
la articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012] monitorizează calitatea 
implementării programului.

Or. de

Amendamentul 2029
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea de gestionare și comitetul 
de monitorizare asigură monitorizarea 
fiecărui program de dezvoltare rurală prin 
intermediul unor indicatori țintă, financiari 
și de realizare.

(2) Autoritatea de gestionare și comitetul 
de monitorizare asigură monitorizarea 
fiecărui program de dezvoltare rurală prin 
intermediul unor indicatori țintă, financiari, 
de realizare și de impact.

Or. en

Amendamentul 2030
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc structura 
fiecărui comitet, care trebuie să includă:
(a) autoritățile regionale și locale 
competente și alte autorități publice;
(b) parteneri economici și sociali;
(c) orice alt organism adecvat care 
reprezintă societatea civilă, organizații 
neguvernamentale, inclusiv de protecție a 
mediului, precum și organisme 
responsabile cu promovarea egalității 
între bărbați și femei.

Or. es

Justificare

Structura comitetelor de monitorizare ar trebui indicată într-un mod mai clar, agenții 
economici și sociali fiind incluși ca membri cu drepturi depline.

Amendamentul 2031
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este consultat și emite un aviz în 
termen de patru luni de la adoptarea 
deciziei de aprobare a programului, în ceea 
ce privește criteriile de selecție a 
operațiunilor finanțate. Criteriile de selecție 
se revizuiesc în funcție de necesitățile 
programării;

(a) decide, în termen de patru luni de la 
adoptarea deciziei de aprobare a 
programului, în ceea ce privește criteriile 
de selecție a operațiunilor finanțate.
Criteriile de selecție se revizuiesc în 
funcție de necesitățile programării;

Or. de

Amendamentul 2032
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinează activitățile și realizările 
legate de planul de evaluare al 
programului;

(b) examinează și aprobă activitățile și 
realizările legate de planul de evaluare al 
programului;

Or. de

Amendamentul 2033
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinează activitățile și realizările 
legate de planul de evaluare al 
programului;

(b) examinează planul de evaluare
prezentat de către autoritatea de 
gestionare și progresele înregistrate cu 
privire la punerea sa în aplicare.

Or. en
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Amendamentul 2034
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) examinează acțiunile din cadrul 
programului legate de îndeplinirea 
condițiilor ex ante;

(c) examinează și aprobă acțiunile din 
cadrul programului legate de îndeplinirea 
condițiilor ex ante;

Or. de

Amendamentul 2035
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) analizează și aprobă rapoartele anuale 
de punere în aplicare, înainte de a le 
transmite Comisiei;

(e) analizează și emite un aviz cu privire la
rapoartele anuale de punere în aplicare, 
înainte de a le transmite Comisiei;

Or. en

Amendamentul 2036
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 mai 2016 și până la data de
31 mai a fiecărui an ulterior până în 2023
inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 
un raport anual de punere în aplicare 
privind implementarea programelor de 
dezvoltare rurală în anul calendaristic 
precedent. Raportul prezentat în 2016 se 

(1) Până la 30 iunie 2016 și până la data de
30 iunie a fiecărui an ulterior până în 2022
inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 
un raport anual de punere în aplicare 
privind implementarea programelor de 
dezvoltare rurală în anul calendaristic 
precedent. Statele membre prezintă
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referă la anii calendaristici 2014 și 2015. raportul final de punere în aplicare până 
la 31 decembrie 2023. Raportul prezentat 
în 2016 se referă la anii calendaristici 2014 
și 2015.

Or. en

Amendamentul 2037
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 mai 2016 și până la data de
31 mai a fiecărui an ulterior până în 2023 
inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 
un raport anual de punere în aplicare 
privind implementarea programelor de 
dezvoltare rurală în anul calendaristic 
precedent. Raportul prezentat în 2016 se 
referă la anii calendaristici 2014 și 2015.

(1) Până la 30 iunie 2016 și până la data de
30 iunie a fiecărui an ulterior până în 2023 
inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 
un raport anual de punere în aplicare 
privind implementarea programelor de 
dezvoltare rurală în anul calendaristic 
precedent. Raportul prezentat în 2016 se 
referă la anii calendaristici 2014 și 2015.

Or. it

Amendamentul 2038
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 mai 2016 și până la data de
31 mai a fiecărui an ulterior până în 2023 
inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 
un raport anual de punere în aplicare 
privind implementarea programelor de 
dezvoltare rurală în anul calendaristic 
precedent. Raportul prezentat în 2016 se 
referă la anii calendaristici 2014 și 2015.

(1) Până la 30 iunie 2016 și până la data de
30 iunie a fiecărui an ulterior până în 2023 
inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 
un raport anual de punere în aplicare 
privind implementarea programelor de 
dezvoltare rurală în anul calendaristic 
precedent. Raportul prezentat în 2016 se 
referă la anii calendaristici 2014 și 2015.

Or. de
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Amendamentul 2039
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 mai 2016 și până la data de
31 mai a fiecărui an ulterior până în 2023 
inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 
un raport anual de punere în aplicare 
privind implementarea programelor de 
dezvoltare rurală în anul calendaristic 
precedent. Raportul prezentat în 2016 se 
referă la anii calendaristici 2014 și 2015.

(1) Până la 30 iunie 2016 și până la data de
30 iunie a fiecărui an ulterior până în 2023 
inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 
un raport anual de punere în aplicare 
privind implementarea programelor de 
dezvoltare rurală în anul calendaristic 
precedent. Raportul prezentat în 2016 se 
referă la anii calendaristici 2014 și 2015.

Or. en

Amendamentul 2040
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 mai 2016 și până la data de
31 mai a fiecărui an ulterior până în 2023 
inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 
un raport anual de punere în aplicare 
privind implementarea programelor de 
dezvoltare rurală în anul calendaristic 
precedent. Raportul prezentat în 2016 se 
referă la anii calendaristici 2014 și 2015.

(1) Până la 30 iunie 2016 și până la data de
30 iunie a fiecărui an ulterior până în 2023 
inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 
un raport anual de punere în aplicare 
privind implementarea programelor de 
dezvoltare rurală în anul calendaristic 
precedent. Raportul prezentat în 2016 se 
referă la anii calendaristici 2014 și 2015.

Or. en

Amendamentul 2041
Hans-Peter Mayer
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Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin intermediul unor acte de punere 
în aplicare, Comisia prevede dispoziții cu 
privire la elementele care trebuie incluse în 
evaluările ex ante și ex post menționate la 
articolele 48 și 50 din Regulamentul (UE) 
nr. [CSF/2012] și stabilește cerințele 
minime privind planul de evaluare 
menționat la articolul 49 din Regulamentul
(UE) nr. [CSF/2012]. Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 91.

(1) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate în conformitate cu articolul 
90 cu privire la elementele care trebuie 
incluse în evaluările ex ante și ex post 
menționate la articolele 48 și 50 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] și 
stabilește cerințele minime privind planul 
de evaluare menționat la articolul 49 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012].

Or. de

Justificare

Aceasta nu este o decizie pur tehnică.

Amendamentul 2042
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 85 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia efectuează evaluări ex post, în 
strânsă colaborare cu statele membre și 
cu autoritățile de gestionare.

Or. en

Amendamentul 2043
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 88 – titlu



AM\909515RO.doc 159/170 PE494.481v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ajutoarele de stat Ajutoarele de stat care intră în domeniul 
de aplicare al articolului 42 din tratat

Or. es

Amendamentul 2044
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolele 107, 108 și 109 din tratat nu 
se aplică în cazul plăților efectuate de 
statele membre în temeiul prezentului 
regulament și în conformitate cu acesta sau 
finanțării suplimentare la nivel național 
menționate la articolul 89, în cadrul 
domeniului de aplicare al articolului 42 din 
tratat.

(2) Articolele 107, 108 și 109 din tratat nu 
se aplică în cazul plăților efectuate de 
statele membre în temeiul prezentului 
regulament și în conformitate cu acesta sau 
finanțării suplimentare la nivel național 
menționate la articolul 89, în cadrul 
domeniului de aplicare al articolului 42 din 
tratat și al articolelor 22-27 și 35 din 
prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 2045
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolele 107, 108 și 109 din tratat nu 
se aplică în cazul plăților efectuate de 
statele membre în temeiul prezentului 
regulament și în conformitate cu acesta sau 
finanțării suplimentare la nivel național
menționate la articolul 89, în cadrul 
domeniului de aplicare al articolului 42 din 

(2) Articolele 107, 108 și 109 din tratat nu 
se aplică în cazul plăților efectuate de 
statele membre în temeiul prezentului 
regulament și în conformitate cu acesta sau 
finanțării suplimentare la nivel național în 
cadrul domeniului de aplicare al articolului 
42 din tratat.
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tratat.

Or. es

Justificare

Această eliminare este întemeiată, deoarece toate condițiile și cerințele privind acordarea de 
ajutoare, precum și amploarea și limitele maxime ale acestora, sunt incluse în Regulamentul 
FEADR, enumerate în programele de dezvoltare rurală și autorizate de Comisie.

Amendamentul 2046
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolele 107, 108 și 109 din tratat nu 
se aplică în cazul plăților efectuate de 
statele membre în temeiul prezentului 
regulament și în conformitate cu acesta sau 
finanțării suplimentare la nivel național
menționate la articolul 89, în cadrul 
domeniului de aplicare al articolului 42 din 
tratat.

(2) Articolele 107, 108 și 109 din tratat nu 
se aplică în cazul plăților efectuate de 
statele membre în temeiul prezentului 
regulament și în conformitate cu acesta sau 
finanțării suplimentare la nivel național în 
cadrul domeniului de aplicare al articolului 
42 din tratat.

Or. es

Justificare

Coerență cu dispoziția legală și cu modul în care funcționează ajutoarele și simplificare a 
procedurilor.

Amendamentul 2047
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazurile în care se aplică articolele 
107, 108 și 109 din TFUE, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 



AM\909515RO.doc 161/170 PE494.481v01-00

RO

conformitate cu articolul 90 cu privire la 
dispozițiile privind derogarea de la 
normele privind ajutoarele a tuturor 
măsurilor din prezentul regulament care 
nu intră sub incidența articolului 42 din 
TFUE.

Or. de

Amendamentul 2048
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 89 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțare națională suplimentară Notificarea ajutoarelor de stat

Or. en

Amendamentul 2049
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 89 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțare națională suplimentară Ajutoare de stat care nu intră sub 
incidența articolului 42 din tratat

Or. es

Amendamentul 2050
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 89 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțare națională suplimentară Ajutoare de stat care nu intră sub 
incidența articolului 42 din tratat

Or. es

Amendamentul 2051
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 89 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțare națională suplimentară Finanțare națională suplimentară și 
ajutoare care nu intră sub incidența 
articolului 42 din tratat

Or. it

Amendamentul 2052
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile efectuate de statele membre în 
legătură cu operațiunile care intră sub 
incidența articolului 42 din tratat și care 
sunt destinate să asigure finanțare 
suplimentară pentru măsurile de 
dezvoltare rurală pentru care se acordă 
sprijin din partea Uniunii, sunt notificate 
de către statele membre și aprobate de 
Comisie în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament, în cadrul 
programării prevăzute la articolul 7. 
Atunci când evaluează aceste plăți, 
Comisia aplică, prin analogie, criteriile 
stabilite pentru aplicarea articolului 107 

eliminat
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din tratat. Statul membru în cauză nu 
pune în practică finanțarea suplimentară 
propusă pentru măsurile de dezvoltare 
rurală decât după aprobarea acesteia.

Or. fr

Amendamentul 2053
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile efectuate de statele membre în 
legătură cu operațiunile care intră sub 
incidența articolului 42 din tratat și care 
sunt destinate să asigure finanțare 
suplimentară pentru măsurile de 
dezvoltare rurală pentru care se acordă 
sprijin din partea Uniunii, sunt notificate de 
către statele membre și aprobate de 
Comisie în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament, în cadrul 
programării prevăzute la articolul 7. Atunci 
când evaluează aceste plăți, Comisia 
aplică, prin analogie, criteriile stabilite 
pentru aplicarea articolului 107 din tratat.
Statul membru în cauză nu pune în practică 
finanțarea suplimentară propusă pentru 
măsurile de dezvoltare rurală decât după 
aprobarea acesteia.

Plățile efectuate de statele membre în 
legătură cu operațiunile care nu intră sub 
incidența articolului 42 din tratat pentru 
măsurile de dezvoltare rurală pentru care se 
acordă sprijin din partea Uniunii, sunt 
notificate de către statele membre și 
aprobate de Comisie în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament, în 
cadrul programării prevăzute la articolul 7.
Atunci când evaluează aceste plăți, 
Comisia aplică, prin analogie, criteriile 
stabilite pentru aplicarea articolului 107 din 
tratat. Statul membru în cauză nu pune în 
practică finanțarea suplimentară propusă 
pentru măsurile de dezvoltare rurală decât 
după aprobarea acesteia.

Or. es

Amendamentul 2054
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile efectuate de statele membre în 
legătură cu operațiunile care intră sub 
incidența articolului 42 din tratat și care 
sunt destinate să asigure finanțare 
suplimentară pentru măsurile de 
dezvoltare rurală pentru care se acordă 
sprijin din partea Uniunii, sunt notificate de 
către statele membre și aprobate de 
Comisie în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament, în cadrul 
programării prevăzute la articolul 7. Atunci 
când evaluează aceste plăți, Comisia 
aplică, prin analogie, criteriile stabilite 
pentru aplicarea articolului 107 din tratat.
Statul membru în cauză nu pune în practică 
finanțarea suplimentară propusă pentru 
măsurile de dezvoltare rurală decât după 
aprobarea acesteia.

Plățile efectuate de statele membre în 
legătură cu operațiunile care nu intră sub 
incidența articolului 42 din tratat pentru 
măsurile de dezvoltare rurală pentru care se 
acordă sprijin din partea Uniunii, sunt 
notificate de către statele membre și 
aprobate de Comisie în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament, în 
cadrul programării prevăzute la articolul 7.
Atunci când evaluează aceste plăți, 
Comisia aplică, prin analogie, criteriile 
stabilite pentru aplicarea articolului 107 din 
tratat. Statul membru în cauză nu pune în 
practică finanțarea suplimentară propusă 
pentru măsurile de dezvoltare rurală decât 
după aprobarea acesteia.

Or. es

Amendamentul 2055
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile efectuate de statele membre în 
legătură cu operațiunile care intră sub 
incidența articolului 42 din tratat și care 
sunt destinate să asigure finanțare 
suplimentară pentru măsurile de 
dezvoltare rurală pentru care se acordă 
sprijin din partea Uniunii, sunt notificate de 
către statele membre și aprobate de 
Comisie în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament, în cadrul 
programării prevăzute la articolul 7. Atunci 
când evaluează aceste plăți, Comisia 
aplică, prin analogie, criteriile stabilite 
pentru aplicarea articolului 107 din tratat.

Plățile efectuate de statele membre în 
legătură cu operațiunile care nu intră sub 
incidența articolului 42 din tratat pentru 
măsurile de dezvoltare rurală pentru care se 
acordă sprijin din partea Uniunii, sunt 
notificate de către statele membre și 
aprobate de Comisie în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament, în 
cadrul programării prevăzute la articolul 7.
Atunci când evaluează aceste plăți, 
Comisia aplică, prin analogie, criteriile 
stabilite pentru aplicarea articolului 107 din 
tratat. Statul membru în cauză nu pune în 
practică finanțarea suplimentară propusă 
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Statul membru în cauză nu pune în practică 
finanțarea suplimentară propusă pentru 
măsurile de dezvoltare rurală decât după 
aprobarea acesteia.

pentru măsurile de dezvoltare rurală decât 
după aprobarea acesteia.

Or. es

Justificare

Acest articol poate fi folosit pentru a simplifica procesele de finanțare pentru ajutoarele 
non-agricole pentru dezvoltare rurală, programul de dezvoltare rurală fiind considerat 
notificare în sensul TFUE.

Amendamentul 2056
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile efectuate de statele membre în 
legătură cu operațiunile care intră sub 
incidența articolului 42 din tratat și care 
sunt destinate să asigure finanțare 
suplimentară pentru măsurile de dezvoltare 
rurală pentru care se acordă sprijin din 
partea Uniunii, sunt notificate de către 
statele membre și aprobate de Comisie în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament, în cadrul programării 
prevăzute la articolul 7. Atunci când 
evaluează aceste plăți, Comisia aplică, prin 
analogie, criteriile stabilite pentru aplicarea 
articolului 107 din tratat. Statul membru în 
cauză nu pune în practică finanțarea 
suplimentară propusă pentru măsurile de 
dezvoltare rurală decât după aprobarea 
acesteia.

Plățile efectuate de statele membre în 
legătură cu operațiunile care intră sub 
incidența articolului 42 din tratat și care 
sunt destinate să asigure finanțare 
suplimentară pentru măsurile de dezvoltare 
rurală pentru care se acordă sprijin din 
partea Uniunii și plățile efectuate de 
statele membre în legătură cu operațiunile 
care nu intră sub incidența articolului 42 
din tratat sunt notificate de către statele 
membre și aprobate de Comisie în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament, în cadrul programării 
prevăzute la articolul 7. Atunci când 
evaluează aceste plăți, Comisia aplică, prin 
analogie, criteriile stabilite pentru aplicarea 
articolului 107 din tratat. Statul membru în 
cauză nu pune în practică finanțarea 
suplimentară propusă pentru măsurile de 
dezvoltare rurală decât după aprobarea 
acesteia.

Or. it
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Amendamentul 2057
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile efectuate de statele membre în 
legătură cu operațiunile care intră sub 
incidența articolului 42 din tratat și care
sunt destinate să asigure finanțare 
suplimentară pentru măsurile de 
dezvoltare rurală pentru care se acordă 
sprijin din partea Uniunii, sunt notificate 
de către statele membre și aprobate de 
Comisie în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament, în cadrul 
programării prevăzute la articolul 7. Atunci 
când evaluează aceste plăți, Comisia 
aplică, prin analogie, criteriile stabilite 
pentru aplicarea articolului 107 din tratat.
Statul membru în cauză nu pune în practică 
finanțarea suplimentară propusă pentru 
măsurile de dezvoltare rurală decât după
aprobarea acesteia.

Toate plățile efectuate de statele membre 
în temeiul și în conformitate cu prezentul 
regulament în legătură cu operațiunile care 
intră sub incidența articolului 42 din tratat 
sunt notificate de către statele membre și 
aprobate de Comisie în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament, în 
cadrul programării prevăzute la articolul 7.
Atunci când evaluează aceste plăți, 
Comisia aplică aceleași criterii ca cele
stabilite pentru aplicarea articolului 107 din 
tratat. Statul membru în cauză nu pune în 
practică finanțarea suplimentară propusă 
pentru măsurile de dezvoltare rurală decât 
după notificarea acesteia.

Or. en

Amendamentul 2058
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care programul de dezvoltare 
rurală prevede instrumente care conțin 
elemente ale ajutoarelor de la stat, aceste 
instrumente nu sunt supuse unei 
notificări separate.

Or. en
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Justificare

Solicităm modificarea legislației UE în vederea evitării unei proceduri de aprobare separate 
pentru anumite instrumente de sprijin, privite din punctul de vedere al conformității lor cu 
politica în domeniul concurenței.

Amendamentul 2059
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată în prezentul regulament se 
deleagă Comisiei pentru o perioadă
nedeterminată, începând cu data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată în prezentul regulament se 
deleagă Comisiei pentru o perioadă de 
cinci ani începând cu data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. Comisia 
elaborează un raport privind competențele 
delegate cel târziu cu nouă luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
cu perioade de timp identice, cu condiția 
ca Parlamentul European și Consiliul să 
aprobe prelungirea respectivă cel târziu 
cu trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
În acest scop, Parlamentul European 
hotărăște cu majoritatea voturilor 
membrilor săi, iar Consiliul cu majoritate 
calificată.

Or. de

Justificare

Parlamentul European ar trebui să confirme în mod activ delegarea de competențe către 
Comisie și, în cazul în care există îndoieli, nu ar trebui să fie nevoit să lupte pentru a-și 
revendica propriile drepturi legislative.

Amendamentul 2060
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competența de a adopta acte delegate, 
menționată în prezentul regulament se
deleagă Comisiei pentru o perioadă
nedeterminată, începând cu data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

Delegarea de competențe menționată în 
prezentul regulament se conferă Comisiei 
pentru o perioadă de cinci ani începând de 
la data de ...*. 

Comisia elaborează un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
_____________

*Data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

În conformitate cu poziția adoptată de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală în 
cadrul procesului de aliniere la dispozițiile Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul 2061
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate,
menționată în prezentul regulament se 
deleagă Comisiei pentru o perioadă
nedeterminată, începând cu data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată în prezentul regulament se 
deleagă Comisiei pentru o perioadă de 
cinci ani începând cu data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.
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Comisia elaborează un raport privind 
competențele delegate cel târziu cu nouă 
luni înainte de încheierea perioadei de 
cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. de

Amendamentul 2062
Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de un comitet 
denumit „comitetul pentru dezvoltare 
rurală”. Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de un comitet 
denumit „comitetul pentru dezvoltare 
rurală”. Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
Acestui comitet i se alătură un 
reprezentant numit de Comitetul 
Regiunilor.

Or. en

Amendamentul 2063
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a facilita tranziția de la sistemul
stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 la sistemul stabilit prin 
prezentul regulament, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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conformitate cu articolul 90 cu privire la 
condițiile în care sprijinul aprobat de 
Comisie în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2005 poate fi integrat în sprijinul 
acordat în temeiul prezentului regulament, 
inclusiv în ceea ce privește asistența 
tehnică și evaluările ex post.

Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)


