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Amendamentul 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Plata pe hectar menționată la 
alineatul (1) se calculează prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 35 la numărul de hectare 
eligibile declarate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), situate în zonele 
în care statele membre au hotărât să 
acorde o plată în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol.

(4) Plata pe hectar menționată la 
alineatul (1) se calculează prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 35 la numărul de hectare 
eligibile declarate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), situate în zonele 
în care statele membre acordă o plată în 
conformitate cu alineatul (2) din prezentul 
articol.

Or. fr

Justificare

Această măsură ar trebui să fie obligatorie astfel încât să favorizeze convergența dintre 
zonele cu și zonele fără constrângeri naturale, să asigure o concurență loială între regiunile 
agricole și să garanteze o dezvoltare teritorială echilibrată.

Amendamentul 1885
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Plata pe hectar menționată la 
alineatul (1) se calculează prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 35 la numărul de hectare 
eligibile declarate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), situate în zonele 
în care statele membre au hotărât să acorde 
o plată în conformitate cu alineatul (2) din 
prezentul articol.

(4) Plata pe hectar menționată la 
alineatul (1) se calculează prin împărțirea 
cuantumului rezultat din aplicarea 
articolului 35 la numărul de hectare 
eligibile declarate în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1), pentru care 
statele membre au hotărât să acorde o plată 
în conformitate cu alineatul (2) din 
prezentul articol.
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Or. fr

Amendamentul 1886
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot modula plata la hectar 
pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii.

Or. fr

Amendamentul 1887
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se aplică primul paragraf, 
statele membre pot stabili un număr 
maxim de hectare pe fermă care să fie 
luat în calcul pentru plată.

Or. fr

Amendamentul 1888
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot aplica plata menționată 
în prezentul capitol la nivel regional, în 
condițiile prevăzute la prezentul alineat.

Statele membre aplică plata menționată în 
prezentul capitol la nivel național.
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Or. de

Amendamentul 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot aplica plata menționată 
în prezentul capitol la nivel regional, în 
condițiile prevăzute la prezentul alineat.

Statele membre aplică plata menționată în 
prezentul capitol la nivel regional, în 
condițiile prevăzute la prezentul alineat.

Or. fr

Justificare

Această măsură ar trebui să fie obligatorie astfel încât să favorizeze convergența dintre 
zonele cu și zonele fără constrângeri naturale, să asigure o concurență loială între regiunile 
agricole și să garanteze o dezvoltare teritorială echilibrată.

Amendamentul 1890
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot aplica plata menționată 
în prezentul capitol la nivel regional, în 
condițiile prevăzute la prezentul alineat.

Atunci când se pune în aplicare 
articolul 20, statele membre pot aplica 
plata menționată în prezentul capitol la 
nivel regional, în condițiile prevăzute la 
prezentul alineat.

Or. fr

Justificare

Amendamentul prevede aplicarea regională în temeiul articolului 20.



PE494.491v01-00 6/181 AM\909525RO.doc

RO

Amendamentul 1891
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, statele membre definesc 
regiunile pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum constrângerile
naturale și condițiile agronomice ale 
acestora și furnizează dovezi care să arate 
că plata menționată mai sus este 
complementară plăților efectuate în 
conformitate cu articolul 33 din
Regulamentul (UE) nr. [ ] [RDR].

Or. pt

Amendamentul 1892
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, statele membre definesc 
regiunile în conformitate cu criterii 
obiective și nediscriminatorii, precum 
constrângerile naturale cu care se 
confruntă și condițiile agronomice ale 
acestora.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, statele membre definesc 
regiunile în conformitate cu criterii 
obiective și nediscriminatorii, precum 
constrângerile naturale cu care se confruntă 
și condițiile agronomice ale acestora.

În acest caz, statele membre definesc 
regiunile în conformitate cu criterii 
obiective și nediscriminatorii, precum 
constrângerile naturale, demografice și 
socioeconomice cu care se confruntă și 
condițiile agronomice ale acestora.

Or. fr

Amendamentul 1894
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre împart între regiuni 
plafonul național prevăzut la articolul 35 
alineatul (1), în conformitate cu criterii
obiective și nediscriminatorii.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1895
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata la nivel regional se calculează prin 
împărțirea plafonului regional calculat în 
conformitate cu al treilea paragraf la 
numărul de hectare eligibile declarate în
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), 
situate în zonele în care statele membre 
au decis să acorde o plată în conformitate 
cu alineatul (2) din prezentul articol.

eliminat
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Amendamentul 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata la nivel regional se calculează prin 
împărțirea plafonului regional calculat în 
conformitate cu al treilea paragraf la 
numărul de hectare eligibile declarate în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), 
situate în zonele în care statele membre au 
decis să acorde o plată în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol.

Plata la nivel regional se calculează prin 
împărțirea plafonului regional calculat în 
conformitate cu al treilea paragraf la 
numărul de hectare eligibile declarate în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1), 
situate în zonele în care statele membre 
acordă o plată în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol.

Or. fr

Justificare

Această măsură ar trebui să fie obligatorie astfel încât să favorizeze convergența dintre 
zonele cu și zonele fără constrângeri naturale, să asigure o concurență loială între regiunile 
agricole și să garanteze o dezvoltare teritorială echilibrată.

Amendamentul 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34a
Coerență

Statele membre asigură coerența dintre 
măsurile menționate anterior și măsurile 
prevăzute în pilonul II, în special în ceea 
ce privește măsurile menite să reducă 
inegalitățile care afectează regiunile cu 
constrângeri naturale.
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Amendamentul 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 eliminat
Dispoziții financiare

(1) În vederea finanțării plății menționate 
la articolul 34, statele membre pot hotărî, 
până la 1 august 2013, să utilizeze până la 
5 % din plafonul lor național anual 
prevăzut în anexa II.
Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv.
Până la 1 august 2016, statele membre pot 
revizui decizia luată, cu efect de la 
1 ianuarie 2017.
(2) În funcție de procentul din plafonul 
național care urmează să fie utilizat de 
statele membre în temeiul alineatului (1), 
Comisia stabilește anual, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
corespunzător plății în cauză. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 eliminat
Dispoziții financiare

(1) În vederea finanțării plății menționate 
la articolul 34, statele membre pot hotărî, 
până la 1 august 2013, să utilizeze până la 
5 % din plafonul lor național anual 
prevăzut în anexa II.
Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful 
respectiv.
Până la 1 august 2016, statele membre pot 
revizui decizia luată, cu efect de la 
1 ianuarie 2017.
(2) În funcție de procentul din plafonul 
național care urmează să fie utilizat de 
statele membre în temeiul alineatului (1), 
Comisia stabilește anual, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
corespunzător plății în cauză. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Plățile pentru zonele marcate de constrângeri naturale ar trebui limitate numai la pilon.

Amendamentul 1900
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 34, statele membre pot hotărî, 
până la 1 august 2013, să utilizeze până la 
5 % din plafonul lor național anual 
prevăzut în anexa II.

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 34, statele membre – sau, în 
eventualitatea aplicării articolului 20, 
regiunile - pot hotărî, până la 
1 august 2013, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național anual prevăzut în 
anexa II.

Or. de

Amendamentul 1901
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 34, statele membre pot hotărî, 
până la 1 august 2013, să utilizeze până la 
5 % din plafonul lor național anual 
prevăzut în anexa II.

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 34, statele membre pot hotărî, 
până la 1 august 2013, să utilizeze până la 
10 % din plafonul lor național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. fr

Justificare

Pentru perioada 2007-2013, sprijinul acordat zonelor defavorizate însumează 12,6 miliarde 
de euro. O dublare a bugetului propus, la 10 % din bugetele naționale, adică 31,7 miliarde de 
euro, ar reprezenta o schimbare semnificativă a sprijinului acordat zonelor defavorizate sau 
zonelor cu constrângeri naturale.

Amendamentul 1902
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea finanțării plății menționate la
articolul 34, statele membre pot hotărî, 
până la 1 august 2013, să utilizeze până la
5 % din plafonul lor național anual 
prevăzut în anexa II.

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 34, statele membre pot hotărî, 
până la 1 august 2013, să utilizeze până la
10 % din plafonul lor național anual 
prevăzut în anexa II.

Or. ro

Amendamentul 1903
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În funcție de procentul din plafonul 
național care urmează să fie utilizat de 
statele membre în temeiul alineatului (1), 
Comisia stabilește anual, prin intermediul
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
corespunzător plății în cauză. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

(2) În funcție de procentul din plafonul 
național care urmează să fie utilizat de 
statele membre în temeiul alineatului (1), 
Comisiei i se conferă, în conformitate cu 
articolul 55, competența de a adopta acte 
delegate pentru a stabili anual plafonul 
corespunzător al plății în cauză.

Or. de

Justificare

Stabilirea plafonului de plată pentru zonele cu constrângeri naturale nu este doar o decizie 
tehnică. 

Amendamentul 1904
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 4 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru tinerii fermieri Plata pentru fermierii tineri și pentru cei 
noi

Or. en

Amendamentul 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru tinerii fermieri Plata pentru fermierii tineri și pentru cei 
noi

Or. en

Amendamentul 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru tinerii fermieri Plata pentru fermierii tineri și pentru cei 
noi

Or. fr

Amendamentul 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 4 – titlu



PE494.491v01-00 14/181 AM\909525RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru tinerii fermieri Plata pentru fermierii tineri și pentru cei 
noi

Or. fr

Amendamentul 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru tinerii fermieri Plățile pentru tinerii fermieri și pentru
femeile din sectorul agricol

Or. it

Justificare

Femeile din sectorul agricol ar trebui să fie sprijinite și încurajate, în special în situația în 
care, în plus față de activitățile agricole, acestea au și responsabilități familiale. Ar trebui să 
se acorde sprijin financiar, indiferent de vârstă.

Amendamentul 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru tinerii fermieri Plata pentru tinerii fermieri și promovarea 
egalității de drepturi pentru lucrătoarele 
din zonele rurale

Or. es
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Amendamentul 1910
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata pentru tinerii fermieri Plata pentru noii fermieri

Or. fr

Amendamentul 1911
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre sau regiunile pot 
acorda o plată anuală tinerilor fermieri 
care au dreptul la o plată în cadrul schemei 
de plată de bază prevăzute în capitolul 1.
În mod alternativ, statele membre sau 
regiunile pot opta pentru extinderea 
acestei scheme la toți fermierii care și-au 
început activitățile agricole în perioada de 
cinci ani anterioară acordării plății.

Or. en

Amendamentul 1912
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 

(1) Statele membre pot acorda o plată 
anuală tinerilor fermieri. Această plată este 
obligatorie pentru statele membre care nu 
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prevăzute în capitolul 1. adoptă măsuri de sprijinire a tinerilor 
fermieri în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. [...] [RDR].

Or. fr

Amendamentul 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre pot acorda o plată 
anuală tinerilor fermieri care au dreptul la o 
plată în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1. În mod alternativ, 
statele pot opta pentru extinderea acestei 
scheme la toți fermierii care și-au început 
activitățile agricole în ultimii cinci ani.

Or. en

Amendamentul 1914
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre sau regiunile pot
acorda o plată anuală tinerilor fermieri sau 
fermierilor noi care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază prevăzute 
în capitolul 1.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să ofere subvenții și noilor fermieri din sector, nu numai fermierilor 
tineri. Fermierii noi cu vârste mai înaintate au, adesea, o experiență semnificativă dincolo de 
agricultură, iar interesul lor în ceea ce privește intrarea în această industrie ar trebui 
susținut alături de cel al fermierilor tineri.

Amendamentul 1915
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre sau regiunile pot 
acorda o plată anuală tinerilor fermieri 
care au dreptul la o plată în cadrul schemei 
de plată de bază prevăzute în capitolul 1.

Or. en

Amendamentul 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre pot acorda o plată 
anuală tinerilor fermieri care au dreptul la o 
plată în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

Or. de

Amendamentul 1917
James Nicholson, Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre pot acorda o plată 
anuală tinerilor fermieri care au dreptul la o 
plată în cadrul schemei de plată unică
prevăzute în capitolul 1.

Or. en

Justificare

Schema pentru fermierii tineri ar trebui să fie voluntară pentru statele membre.

Amendamentul 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre pot acorda o plată 
anuală tinerilor fermieri care au dreptul la o 
plată în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

Or. en

Justificare

Măsurile din al doilea pilon legate de tinerii fermieri reprezintă un mod mai eficient de 
sprijinire și încurajare a fermierilor noi, prin urmare măsurile din primul pilon ar trebui să 
fie puse în aplicare în mod voluntar de către statele membre.

Amendamentul 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre pot acorda o plată 
anuală tinerilor fermieri care au dreptul la o 
plată în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

Or. en

Justificare

Schema pentru fermierii tineri ar trebui să fie voluntară pentru statele membre.

Amendamentul 1920
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre pot acorda o plată 
anuală tinerilor fermieri care au dreptul la o 
plată în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

Or. en

Amendamentul 1921
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre pot acorda o plată 
anuală tinerilor fermieri care au dreptul la o 
plată în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.
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Or. en

Amendamentul 1922
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre pot acorda o plată 
anuală tinerilor fermieri care au dreptul la o 
plată în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

Or. en

Justificare

Dispoziția ar trebui să fie opțională pentru statele membre, reflectând faptul că se pot urma 
diferite opțiuni de politică pentru a contribui la înființarea de exploatații ale fermierilor 
tineri.

Amendamentul 1923
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre pot acorda o plată 
anuală tinerilor fermieri care au dreptul la o 
plată în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

Or. en

Amendamentul 1924
Phil Prendergast
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre care nu includ un 
subprogram tematic pentru tinerii 
fermieri în temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR] cu rate 
maxime de sprijin sporite în conformitate 
cu anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. [...] 
[RDR] acordă o plată anuală tinerilor 
fermieri care au dreptul la o plată în cadrul 
schemei de plată de bază prevăzute în 
capitolul 1.

Or. en

Amendamentul 1925
Nessa Childers

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre care nu includ un 
subprogram tematic pentru tinerii 
fermieri în temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR] cu rate 
maxime de sprijin sporite în conformitate 
cu anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. [...] 
[RDR] acordă o plată anuală tinerilor 
fermieri care au dreptul la o plată în cadrul 
schemei de plată de bază prevăzute în 
capitolul 1.

Or. en

Amendamentul 1926
Mariya Gabriel
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre care nu includ un 
subprogram tematic pentru tinerii 
fermieri în temeiul articolului 8 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR] cu rate 
maxime de sprijin sporite în conformitate 
cu anexa 1 la Regulamentul (UE) nr. [...] 
[RDR] acordă o plată anuală tinerilor 
fermieri care au dreptul la o plată în cadrul 
schemei de plată de bază prevăzute în 
capitolul 1.

Or. en

Amendamentul 1927
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
noilor fermieri care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază prevăzute 
în capitolul 1.

Or. fr

Amendamentul 1928
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri și fermierilor noi care au 
dreptul la o plată în cadrul schemei de plată 
de bază prevăzute în capitolul 1.

Or. en

Amendamentul 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri și fermierilor noi care au 
dreptul la o plată în cadrul schemei de plată 
de bază prevăzute în capitolul 1.

Or. en

Amendamentul 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri și fermierilor noi care au 
dreptul la o plată în cadrul schemei de plată
de bază prevăzute în capitolul 1.

Or. fr
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Amendamentul 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri și fermierilor noi care au 
dreptul la o plată în cadrul schemei de plată
de bază prevăzute în capitolul 1.

Or. pt

Amendamentul 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază
prevăzute în capitolul 1, astfel încât să 
sprijine schimbarea de generații și să 
încurajeze oamenii să înceapă o activitate 
agricolă.

Or. fr

Amendamentul 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
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în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1 și care respectă 
criteriile obiective stabilite de statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1. În mod similar, se 
analizează posibilitatea introducerii unei 
plăți legate de această schemă, cu scopul 
de a se asigura că activitatea desfășurată 
de femei în mediul rural se bucură de o 
recunoaștere socială și profesională 
adecvată, oferindu-le acestora statutul 
oficial de membri activi ai forței de muncă 
din sectorul agricol prin promovarea 
coproprietății fermelor, după caz.

Or. es

Amendamentul 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri și femeilor din sectorul 
agricol care contribuie la economia 
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prevăzute în capitolul 1. rurală, care au dreptul la o plată în cadrul 
schemei de plată de bază prevăzute în 
capitolul 1.

Or. it

Justificare

Femeile din mediul rural combină adesea activitatea agricolă cu responsabilitățile familiale.

Amendamentul 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au dreptul la o plată 
în cadrul schemei de plată de bază 
prevăzute în capitolul 1.

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
tinerilor fermieri care au intrat recent în 
agricultură și care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază prevăzute 
în capitolul 1.

Or. es

Justificare

Acest amendament a fost depus din motive de coerență împreună cu ajutorul propus pentru 
tinerii fermieri în temeiul Regulamentului privind dezvoltarea rurală.

Amendamentul 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia, statele membre și regiunile 
efectuează cercetări statistice pentru a 
stabili numărul femeilor implicate în 
activități economice nerecunoscute în 
mediul rural, așa cum sunt definite de 
prezentul regulament, precizând numărul 
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și poziția acestora în cadrul fermelor și 
furnizând o estimare a contribuției lor la 
veniturile fermei și o evaluare a 
ajutorului care ar trebui oferit cu scopul 
de a reglementa statutul de angajat al 
acestora și de a li se asigura 
recunoașterea profesională și socială. 
Modalitățile de plată pentru aceste femei 
se concentrează pe oferirea statutului de 
lucrător sau coproprietar al fermei.
Rezultatele acestei cercetări statistice 
trebuie să fie disponibile până la 
31 iulie 2016. La un an de la această dată, 
Comisia prezintă o propunere de revizuire 
a prezentului regulament pentru a reflecta 
aceste schimbări, stabilind o perioadă de 
tranziție pentru această reglementare, 
precum și norme financiare pentru 
finanțarea acestor plăți. Acest proces 
menit să asigure egalitatea deplină a 
lucrătoarelor în zonele rurale ar trebui să 
fie finalizat până la 31 decembrie 2020.

Or. es

Justificare

Acest amendament propune o metodologie și un calendar pentru procesul de reglementare.

Amendamentul 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„tineri fermieri” înseamnă:

(2) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„tineri fermieri” și „fermieri noi” 
înseamnă:

Or. en
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Amendamentul 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„tineri fermieri” înseamnă:

(2) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„fermieri noi” înseamnă:

Or. en

Amendamentul 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„tineri fermieri” înseamnă:

(2) În scopul aplicării prezentului capitol,
„tineri fermieri și fermieri noi” înseamnă:

Or. fr

Amendamentul 1941
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„tineri fermieri” înseamnă:

(2) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„fermieri noii” înseamnă:

Or. fr

Amendamentul 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„tineri fermieri” înseamnă:

(2) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„tineri fermieri care au intrat recent în 
agricultură” înseamnă:

Or. es

Justificare

Acest amendament a fost depus din motive de coerență împreună cu ajutorul propus pentru 
tinerii fermieri în temeiul Regulamentului privind dezvoltarea rurală.

Amendamentul 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„tineri fermieri” înseamnă:

(2) În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarele definiții:

Or. pt

Amendamentul 1944
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoane fizice care se instalează 
pentru prima dată într-o exploatație 
agricolă la conducerea exploatației 
respective sau care s-au instalat deja în 
cei cinci ani anteriori primei depuneri a 

eliminat
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unei cereri în cadrul schemei de plată de 
bază, în conformitate cu articolul 73 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR] și

Or. en

Amendamentul 1945
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoane fizice care se instalează 
pentru prima dată într-o exploatație 
agricolă la conducerea exploatației 
respective sau care s-au instalat deja în 
cei cinci ani anteriori primei depuneri a 
unei cereri în cadrul schemei de plată de 
bază, în conformitate cu articolul 73 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR] și

eliminat

Or. en

Amendamentul 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoane fizice care se instalează pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă la 
conducerea exploatației respective sau care 
s-au instalat deja în cei cinci ani anteriori 
primei depuneri a unei cereri în cadrul 
schemei de plată de bază, în conformitate
cu articolul 73 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] și

(a) „fermieri noi” înseamnă persoane 
fizice care se instalează pentru prima dată 
într-o exploatație agricolă la conducerea 
exploatației respective sau care s-au 
instalat deja în cei cinci ani anteriori primei 
depuneri a unei cereri în cadrul schemei de 
plată de bază, în conformitate cu 
articolul 73 alineatul (1) din Regulamentul 
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(UE) nr. […] [HZR];

Or. pt

Amendamentul 1947
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoane fizice care se instalează pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă la 
conducerea exploatației respective sau 
care s-au instalat deja în cei cinci ani 
anteriori primei depuneri a unei cereri în 
cadrul schemei de plată de bază, în 
conformitate cu articolul 73 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] și

(a) persoane fizice care se instalează pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă sau 
care s-au instalat deja în cei cinci ani 
anteriori primei depuneri a unei cereri în 
cadrul schemei de plată de bază, în 
conformitate cu articolul 73 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] și

Or. en

Justificare

Plata pentru fermierii tineri nu ar trebui limitată la cei care conduc o exploatație. Tinerii 
fermieri care s-au alăturat unei exploatații existente nu ar trebui excluși de la primirea plății, 
în special pentru că aceasta poate reprezenta modalitatea principală și tradițională în care 
tinerii fermieri intră în sectorul agricol. În plus, în multe cazuri, distincția dintre „a se 
alătura unei exploatații existente” și „a conduce o exploatație” nu este deosebit de 
pronunțată.

Amendamentul 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoane fizice care se instalează pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă la 

(a) persoane fizice care se instalează pentru 
prima dată într-o exploatație agricolă în 
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conducerea exploatației respective sau 
care s-au instalat deja în cei cinci ani 
anteriori primei depuneri a unei cereri în 
cadrul schemei de plată de bază, în 
conformitate cu articolul 73 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] și

calitate de șefi unici ai exploatației 
respective sau care s-au instalat deja în cei 
cinci ani anteriori primei depuneri a unei 
cereri în cadrul schemei de plată de bază, 
în conformitate cu articolul 73 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR] și

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică definiția care ar trebui să îi includă pe cei care devin pentru 
prima dată șefi unici ai unei exploatații.

Amendamentul 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care au mai puțin de 40 de ani în 
momentul depunerii cererii menționate la 
litera (a).

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1950
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care au mai puțin de 40 de ani în 
momentul depunerii cererii menționate la 
litera (a).

(b) în scopul prezentului capitol, „fermieri 
tineri” se referă la persoanele care au mai 
puțin de 40 de ani în momentul depunerii 
cererii menționate la litera (a).

Or. en
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Amendamentul 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care au mai puțin de 40 de ani în 
momentul depunerii cererii menționate la 
litera (a).

(b) care au maximum 40 de ani în 
momentul depunerii cererii menționate la 
litera (a).

Or. en

Justificare

Vârsta persoanelor eligibile ar trebui, de asemenea, să fie aliniată la schemele existente și să 
includă persoanele de 40 de ani.

Amendamentul 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care au mai puțin de 40 de ani în 
momentul depunerii cererii menționate la 
litera (a).

(b) numai în cazul „fermierilor tineri” 
care au mai puțin de 40 de ani în momentul 
depunerii cererii menționate la litera (a).

Or. en

Amendamentul 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

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

(b) care au mai puțin de 40 de ani în 
momentul depunerii cererii menționate la 
litera (a).

(b) care nu au mai mult de 40 de ani în 
anul depunerii cererii pentru schema de 
plată de bază, menționată la litera (a).

Or. en

Amendamentul 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care au mai puțin de 40 de ani în 
momentul depunerii cererii menționate la 
litera (a).

(b) care au mai puțin de 40 de ani în 
momentul înființării unei exploatații 
agricole pentru prima dată, astfel cum se 
menționează la litera (a). Statele membre 
pot stabili criterii obiective si 
nediscriminatorii suplimentare.

Or. fr

Amendamentul 1955
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care au mai puțin de 40 de ani în 
momentul depunerii cererii menționate la 
litera (a).

(b) care au mai puțin de 40 de ani.

Or. en
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Amendamentul 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care au mai puțin de 40 de ani în 
momentul depunerii cererii menționate la 
litera (a).

(b) „tineri fermieri” înseamnă fermierii 
care au mai puțin de 40 de ani.

Or. pt

Amendamentul 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) persoanele juridice în cazul cărora 
unul sau mai mulți membrii îndeplinesc 
criteriile prevăzute la litera (a).

Or. fr

Amendamentul 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) pentru a se califica în calitate de 
tineri fermieri în cadrul primului pilon, 
fermierii tineri trebuie să respecte 
criteriile obiective și nediscriminatorii 
stabilite de statele membre, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (1) 
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litera (u) din Regulamentul (UE) nr. [...] 
[RDR].

Or. en

Amendamentul 1959
Mariya Gabriel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) care îndeplinesc criteriile pentru 
fermierii tineri, stabilite de statele membre 
în cadrul celui de al doilea pilon.

Or. en

Amendamentul 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot stabili anumite 
criterii obiective și nediscriminatorii 
suplimentare, pe care fermierii tineri și 
cei noi trebuie să le îndeplinească în ceea 
ce privește, în special, competențele 
adecvate, experiența și/sau cerințele 
legate de formare.

Or. en

Amendamentul 1961
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În sensul prezentului regulament, 
„femei implicate în activități economice 
nerecunoscute în mediul rural” înseamnă 
soțiile sau partenerele de drept comun ale 
proprietarilor și/sau ale persoanelor care 
locuiesc la ferme, care desfășoară 
activități agricole mai mult de jumătate de 
zi lucrătoare pentru aceste ferme, dar care 
nu sunt menționate în calitate de 
coproprietari sau nu au relații 
contractuale cu ferma și/sau nu sunt 
înregistrate ca șomeri și, prin urmare, nu 
se regăsesc în statisticile privind ocuparea 
forței de muncă.

Or. es

Justificare

Acest amendament îndeplinește cerința de prezentare a unei propuneri de definiție pentru 
femeile implicate în activități economice nerecunoscute în mediul rural.

Amendamentul 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre se asigură că, în 
temeiul prezentului capitol, nu se acordă 
nicio plată fermierilor în cazul cărora s-a 
dovedit că, începând cu data publicării 
prezentei propuneri de regulament a 
Comisiei, au creat în mod artificial 
condițiile necesare pentru a avea dreptul 
la plata menționată la alineatul (1).
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Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să se asigure că această plată se atribuie numai fermierilor tineri și 
fermierilor noi autentici, nu și persoanelor în privința cărora s-ar descoperi că au creat în 
mod artificial condițiile de eligibilitate.

Amendamentul 1963
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere aplicării 
disciplinei financiare, a reducerii și 
plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], plata prevăzută la 
alineatul (1) din prezentul articol se acordă 
anual, în momentul activării drepturilor la 
plată de către fermier.

(3) Fără a aduce atingere aplicării 
disciplinei financiare, a reducerii și 
plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], plata prevăzută la 
alineatul (1) din prezentul articol se acordă 
anual, în momentul activării drepturilor la 
plată de către fermier, 50 % din suma 
totală disponibilă fiind plătită în primul 
an și 50 % în anii următori.

Or. en

Justificare

Fermierii tineri și cei noi au nevoie în mod special de ajutor de demarare, de exemplu 
primirea de credite/împrumuturi. Prin urmare, subvenția de finanțare ar trebui împărțită 
astfel încât aceștia să primească mai mult la început.

Amendamentul 1964
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere aplicării 
disciplinei financiare, a reducerii și 
plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], plata prevăzută la 
alineatul (1) din prezentul articol se acordă 
anual, în momentul activării drepturilor la 
plată de către fermier.

(3) Fără a aduce atingere aplicării 
disciplinei financiare, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
articolului 65 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], plata prevăzută la 
alineatul (1) din prezentul articol se acordă 
anual, în momentul activării drepturilor la 
plată de către fermier.

Or. en

Amendamentul 1965
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc o limită care 
poate fi de maximum 50 de hectare.

Or. en

Amendamentul 1966
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre calculează în fiecare 
an cuantumul plății menționate la 
alineatul (1), înmulțind o cifră 
corespunzătoare procentului de 25 % din 
valoarea medie a drepturilor la plată 

eliminat
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deținute de fermier cu numărul de 
drepturi pe care acesta le-a activat în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1).
Atunci când aplică primul paragraf, 
statele membre respectă, în ceea ce 
privește numărul de drepturi la plată 
activate care trebuie luate în calcul, 
următoarele limite maxime:
(a) maximum 25 în statele membre în care 
suprafața medie a exploatației agricole, 
astfel cum este prevăzută în anexa VI, 
este mai mică sau egală cu 25 de hectare;
(b) în statele membre în care suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI, este mai mare 
de 25 de hectare, numărul maxim de 
drepturi nu poate fi mai mic de 25 și nici 
mai mare decât suprafața medie 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre calculează în fiecare an 
cuantumul plății menționate la 
alineatul (1), înmulțind o cifră 
corespunzătoare procentului de 25 % din 
valoarea medie a drepturilor la plată 
deținute de fermier cu numărul de 
drepturi pe care acesta le-a activat în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1).

Cuantumul plății menționate la 
alineatul (1) este cuantumul exact necesar 
pentru a majora plata până la media pe 
hectar din cadrul plății de bază aplicate în 
statul membru sau în regiune, plus 25 %. 
În cazul în care plata de bază pe hectar 
depășește deja media plus 25 %, nu se 
efectuează nicio plată suplimentară.
Statele membre stabilesc o limită care 
poate fi de maximum 50 de hectare.

Or. en
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Justificare

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level.In 
practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases.Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.

Amendamentul 1968
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre calculează în fiecare an 
cuantumul plății menționate la 
alineatul (1), înmulțind o cifră 
corespunzătoare procentului de 25 % din 
valoarea medie a drepturilor la plată 
deținute de fermier cu numărul de 
drepturi pe care acesta le-a activat în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (1).

Cuantumul plății menționate la 
alineatul (1) este cuantumul exact necesar 
pentru a majora plata până la media pe 
hectar în cadrul plății de bază aplicate în 
statul membru sau în regiune, plus 25 %. 
În cazul în care plata de bază pe hectar 
depășește deja media plus 25 %, nu se 
efectuează nicio plată suplimentară.

Statele membre stabilesc o limită care 
poate fi de maximum 50 de hectare.

Or. en

Amendamentul 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre calculează în fiecare an 
cuantumul plății menționate la 

Statele membre calculează în fiecare an 
cuantumul plății menționate la 
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alineatul (1), înmulțind o cifră 
corespunzătoare procentului de 25 % din 
valoarea medie a drepturilor la plată 
deținute de fermier cu numărul de drepturi 
pe care acesta le-a activat în conformitate 
cu articolul 26 alineatul (1).

alineatul (1), înmulțind o cifră 
corespunzătoare procentului de 25 % din 
valoarea medie a drepturilor la plată din 
statul membru sau din regiunea în cauză
cu numărul de drepturi pe care fermierul
le-a activat în conformitate cu articolul 26 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Se asigură astfel simplificarea metodei de calcul pentru această plată.

Amendamentul 1970
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre calculează în fiecare an 
cuantumul plății menționate la 
alineatul (1), înmulțind o cifră 
corespunzătoare procentului de 25 % din 
valoarea medie a drepturilor la plată 
deținute de fermier cu numărul de drepturi 
pe care acesta le-a activat în conformitate 
cu articolul 26 alineatul (1).

Statele membre calculează în fiecare an 
cuantumul plății menționate la 
alineatul (1), înmulțind o cifră 
corespunzătoare procentului de 25 % din 
valoarea medie a drepturilor la plată din 
statul membru sau din regiunea în cauză
cu numărul de drepturi pe care fermierul
le-a activat în conformitate cu articolul 26 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Pentru a asigura eficiența acestei scheme, calculul ar trebui să se bazeze pe o medie 
națională sau regională. O valoare individuală ar determina o sarcină administrativă inutilă 
și ar accentua diferențele dintre fermieri.

Amendamentul 1971
Herbert Dorfmann
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre calculează în fiecare an 
cuantumul plății menționate la 
alineatul (1), înmulțind o cifră 
corespunzătoare procentului de 25 % din 
valoarea medie a drepturilor la plată 
deținute de fermier cu numărul de drepturi 
pe care acesta le-a activat în conformitate 
cu articolul 26 alineatul (1).

Statele membre calculează în fiecare an 
cuantumul plății menționate la 
alineatul (1), înmulțind o cifră 
corespunzătoare procentului de 25 % din 
valoarea medie națională a drepturilor la 
plată cu numărul de drepturi pe care acesta 
le-a activat în conformitate cu articolul 26 
alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre calculează în fiecare an 
cuantumul plății menționate la 
alineatul (1), înmulțind o cifră 
corespunzătoare procentului de 25 % din 
valoarea medie a drepturilor la plată 
deținute de fermier cu numărul de drepturi 
pe care acesta le-a activat în conformitate 
cu articolul 26 alineatul (1).

Statele membre calculează în fiecare an 
cuantumul plății menționate la 
alineatul (1):

- fie înmulțind o cifră corespunzătoare 
procentului de 25 % din valoarea medie a 
drepturilor la plată deținute de fermier cu
numărul de drepturi pe care acesta le-a 
activat în conformitate cu articolul 26 
alineatul (1);
- fie stabilind o plată forfetară pentru 
suprafața eligibilă, astfel cum este 
definită în planul național sau regional;
- fie, și mai simplu, pe baza unei singure 
plăți forfetare pe exploatație, astfel cum 
este definită în planul național sau 
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regional.

Or. fr

Amendamentul 1973
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică primul paragraf, 
statele membre respectă, în ceea ce 
privește numărul de drepturi la plată 
activate care trebuie luate în calcul, 
următoarele limite maxime:

eliminat

(a) maximum 25 în statele membre în care 
suprafața medie a exploatației agricole, 
astfel cum este prevăzută în anexa VI, 
este mai mică sau egală cu 25 de hectare;
(b) în statele membre în care suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI, este mai mare 
de 25 de hectare, numărul maxim de 
drepturi nu poate fi mai mic de 25 și nici 
mai mare decât suprafața medie 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică primul paragraf, 
statele membre respectă, în ceea ce 
privește numărul de drepturi la plată 

eliminat
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activate care trebuie luate în calcul, 
următoarele limite maxime:
(a) maximum 25 în statele membre în care 
suprafața medie a exploatației agricole, 
astfel cum este prevăzută în anexa VI, 
este mai mică sau egală cu 25 de hectare;
(b) în statele membre în care suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI, este mai mare 
de 25 de hectare, numărul maxim de 
drepturi nu poate fi mai mic de 25 și nici 
mai mare decât suprafața medie 
respectivă.

Or. es

Justificare

Nu ar trebui să se introducă limite privind suprafețele pentru care tinerii fermieri pot primi 
ajutor suplimentar; astfel, cuantumul ajutorului ar rămâne în continuare atractiv.

Amendamentul 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre respectă, în ceea ce privește
numărul de drepturi la plată activate care 
trebuie luate în calcul, următoarele limite 
maxime:

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre pot alege să limiteze numărul de 
drepturi la plată activate care trebuie luate 
în calcul:

Or. en

Justificare

Se asigură astfel simplificarea metodei de calcul pentru această plată.
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Amendamentul 1976
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre respectă, în ceea ce privește 
numărul de drepturi la plată activate care 
trebuie luate în calcul, următoarele limite 
maxime:

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre pot alege să limiteze numărul de 
drepturi la plată activate care trebuie luate 
în calcul:

Or. en

Justificare

Din motive legate de simplificare și pentru că fermierii tineri gestionează adesea exploatații 
mai mari, întreaga suprafață ar trebui să fie eligibilă pentru plata suplimentară. Cu toate 
acestea, un plafon voluntar ar putea fi util. Orice criterii suplimentare de eligibilitate pentru 
schema pentru fermierii tineri ar trebui să fie voluntare și să nu determine o povară 
administrativă inutilă.

Amendamentul 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre respectă, în ceea ce privește 
numărul de drepturi la plată activate care 
trebuie luate în calcul, următoarele limite 
maxime:

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre stabilesc o limită de maximum 
50 de hectare, asigurând flexibilitate 
statelor membre în vederea majorării 
limitei peste acest nivel, pentru a atinge 
cel puțin 2 % din pachetul financiar 
național.

Or. en
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Amendamentul 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre respectă, în ceea ce privește 
numărul de drepturi la plată activate care 
trebuie luate în calcul, următoarele limite 
maxime:

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre stabilesc o limită de maximum 
100 de hectare.

Or. en

Amendamentul 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre respectă, în ceea ce privește 
numărul de drepturi la plată activate care 
trebuie luate în calcul, următoarele limite 
maxime:

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre stabilesc o limită de maximum 
100 de hectare pentru a include anexa.

Or. ro

Amendamentul 1980
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică primul paragraf, statele Atunci când aplică primul paragraf, statele 
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membre respectă, în ceea ce privește 
numărul de drepturi la plată activate care 
trebuie luate în calcul, următoarele limite 
maxime:

membre stabilesc o limită care nu poate 
depăși 100 de hectare.

Or. fr

Amendamentul 1981
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre respectă, în ceea ce privește 
numărul de drepturi la plată activate care 
trebuie luate în calcul, următoarele limite 
maxime:

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre stabilesc o limita maximă de 
100 de hectare

Or. ro

Amendamentul 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când aplică primul paragraf, statele 
membre respectă, în ceea ce privește 
numărul de drepturi la plată activate care 
trebuie luate în calcul, următoarele limite 
maxime:

Atunci când aplică opțiunile stabilite la 
prima și a doua liniuță din paragraful 
anterior, statele membre respectă, în ceea 
ce privește numărul de drepturi la plată 
activate care trebuie luate în calcul, 
următoarele limite maxime:

Or. fr

Amendamentul 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) maximum 25 în statele membre în care 
suprafața medie a exploatației agricole, 
astfel cum este prevăzută în anexa VI, 
este mai mică sau egală cu 25 de hectare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) maximum 25 în statele membre în care 
suprafața medie a exploatației agricole, 
astfel cum este prevăzută în anexa VI, 
este mai mică sau egală cu 25 de hectare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) maximum 25 în statele membre în care 
suprafața medie a exploatației agricole, 
astfel cum este prevăzută în anexa VI, 
este mai mică sau egală cu 25 de hectare;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1986
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) maximum 25 în statele membre în care 
suprafața medie a exploatației agricole, 
astfel cum este prevăzută în anexa VI, 
este mai mică sau egală cu 25 de hectare;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în statele membre în care suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI, este mai mare 
de 25 de hectare, numărul maxim de 
drepturi nu poate fi mai mic de 25 și nici 
mai mare decât suprafața medie 
respectivă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în statele membre în care suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI, este mai mare 
de 25 de hectare, numărul maxim de 
drepturi nu poate fi mai mic de 25 și nici 
mai mare decât suprafața medie 
respectivă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în statele membre în care suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI, este mai mare 
de 25 de hectare, numărul maxim de 
drepturi nu poate fi mai mic de 25 și nici 
mai mare decât suprafața medie 
respectivă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1990
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în statele membre în care suprafața 
medie a exploatației agricole, astfel cum 
este prevăzută în anexa VI, este mai mare 

eliminat
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de 25 de hectare, numărul maxim de 
drepturi nu poate fi mai mic de 25 și nici 
mai mare decât suprafața medie 
respectivă;

Or. ro

Amendamentul 1991
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafața maximă eligibilă ce vizează 
plata menționată în prezentul capitol nu 
trebuie să depășească 100 de hectare 
pentru fiecare exploatație.

Or. en

Amendamentul 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 privind condițiile în care o 
persoană juridică poate fi considerată 
eligibilă pentru primirea plății menționate 
la alineatul (1), în special aplicarea limitei 
de vârstă stabilite la alineatul (2) litera (b) 
uneia sau mai multor persoane fizice care 
fac parte din persoana juridică.

(6) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta, în conformitate cu articolul 55, 
acte delegate privind modalitățile de 
calcul ale plății atunci când este acordată 
unei persoane juridice considerate ca 
fiind un tânăr fermier în sensul 
alineatului (2) litera (a).

Or. fr
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Amendamentul 1993
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 36, statele membre utilizează un 
procent din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II care nu poate fi mai 
mare de 2 %. Statele membre transmit 
Comisiei, până la 1 august 2013, procentul 
estimat necesar pentru finanțarea plății 
respective.

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 36, statele membre utilizează un 
procent din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II care poate fi mai mare 
de 4 %. Statele membre transmit Comisiei, 
până la 1 august 2013, procentul estimat 
necesar pentru finanțarea plății respective.

Or. it

Justificare

Procentul de finanțare trebuie majorat astfel încât să nu discrimineze tinerii și femeile care 
doresc să intre în sectorul agricol.

Amendamentul 1994
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 36, statele membre utilizează un 
procent din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II care nu poate fi mai 
mare de 2 %. Statele membre transmit 
Comisiei, până la 1 august 2013, procentul 
estimat necesar pentru finanțarea plății 
respective.

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 36, statele membre utilizează un 
procent din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II care nu poate fi mai 
mare de 4 %. Statele membre transmit 
Comisiei, până la 1 august 2013, procentul 
estimat necesar pentru finanțarea plății 
respective.

Or. ro
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Amendamentul 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 36, statele membre utilizează un 
procent din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II care nu poate fi mai 
mare de 2 %. Statele membre transmit 
Comisiei, până la 1 august 2013, procentul 
estimat necesar pentru finanțarea plății 
respective.

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 36, statele membre utilizează un 
procent din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II care nu poate fi mai 
mic de 1 % și mai mare de 2 %. Statele 
membre transmit Comisiei, până la 
1 august 2013, procentul estimat necesar 
pentru finanțarea plății respective.

Or. en

Amendamentul 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 36, statele membre utilizează un 
procent din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II care nu poate fi mai 
mare de 2 %. Statele membre transmit 
Comisiei, până la 1 august 2013, procentul 
estimat necesar pentru finanțarea plății 
respective.

În vederea finanțării plății menționate la 
articolul 36, statele membre pot să utilizeze
un procent din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II care nu poate fi mai 
mare de 2 %. Statele membre transmit 
Comisiei, până la 1 august 2013, procentul 
estimat necesar pentru finanțarea plății 
respective.

Or. de

Amendamentul 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 august 2016, statele membre pot 
revizui procentajul estimat, cu efect de la 
1 ianuarie 2017. Până la 1 august 2016, 
statele membre transmit Comisiei 
procentajul revizuit.

Până la data de 15 octombrie a fiecărui 
an, începând cu 2014, statele membre pot 
reduce procentajul estimat, pe baza 
cererilor depuse în anul respectiv. Până la 
data de 15 octombrie a fiecărui an, statele 
membre transmit Comisiei procentajul 
revizuit.

Or. es

Justificare

Acest amendament garantează faptul că fondurile anuale prevăzute în cadrul schemei de 
plată pentru tinerii fermieri sunt utilizate mai eficient, asigurându-se că suma maximă
prevăzută este utilizată, evitându-se astfel subutilizarea.

Amendamentul 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 august 2016, statele membre pot 
revizui procentajul estimat, cu efect de la 
1 ianuarie 2017. Până la 1 august 2016, 
statele membre transmit Comisiei 
procentajul revizuit.

Până la data de 15 octombrie a fiecărui 
an, începând cu 2014, statele membre pot 
reduce procentajul estimat, pe baza 
cererilor depuse în anul respectiv. Până la 
data de 15 octombrie a fiecărui an, statele 
membre transmit Comisiei procentajul 
revizuit.

Or. es

Justificare

În cazul în care numărul cererilor este mai mic decât cel preconizat în momentul în care s-a 
convenit finanțarea necesară pentru sistem, atunci nu s-ar cheltui toate fondurile disponibile.

Amendamentul 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 august 2016, statele membre pot 
revizui procentajul estimat, cu efect de la
1 ianuarie 2017. Până la 1 august 2016, 
statele membre transmit Comisiei 
procentajul revizuit.

Până la data de 1 august a fiecărui an, 
statele membre pot revizui procentajul 
estimat, cu efect din anul ulterior. Până la 
data de 1 august a anului anterior celui în 
care se aplică procentajul revizuit, statele 
membre transmit Comisiei procentajul 
revizuit.

Or. en

Amendamentul 2000
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere procentului 
maxim de 2 % prevăzut la alineatul (1), 
dacă valoarea totală a plății solicitate într-
un stat membru într-un anumit an 
depășește plafonul stabilit în temeiul 
alineatului (4) și dacă plafonul respectiv 
este mai mic decât 2 % din plafonul 
național anual stabilit în anexa II, statele 
membre aplică o reducere lineară tuturor 
plăților care urmează să fie acordate tuturor 
fermierilor în conformitate cu articolul 25.

(2) Fără a aduce atingere procentului de 
4 % prevăzut la alineatul (1), dacă valoarea 
totală a plății solicitate într-un stat membru 
într-un anumit an depășește plafonul 
stabilit în temeiul alineatului (4) și dacă 
plafonul respectiv este mai mic decât 4 % 
din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, statele membre aplică o reducere 
lineară tuturor plăților care urmează să fie 
acordate tuturor fermierilor în conformitate 
cu articolul 25.

Or. it

Amendamentul 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere procentului 
maxim de 2% prevăzut la alineatul (1), 
dacă valoarea totală a plății solicitate într-
un stat membru într-un anumit an 
depășește plafonul stabilit în temeiul 
alineatului (4) și dacă plafonul respectiv 
este mai mic decât 2 % din plafonul 
național anual stabilit în anexa II, statele 
membre aplică o reducere lineară tuturor 
plăților care urmează să fie acordate tuturor 
fermierilor în conformitate cu articolul 25.

(2) În cazul în care valoarea totală a plății 
solicitate într-un stat membru într-un 
anumit an depășește plafonul stabilit în 
temeiul alineatului (4) și dacă plafonul 
respectiv este mai mic decât 2 % din 
plafonul național anual stabilit în anexa II, 
statele membre aplică o reducere lineară 
tuturor plăților care urmează să fie acordate 
tuturor fermierilor în conformitate cu 
articolul 25, până la plafonul de 2 % 
stabilit la alineatul (1).

Or. es

Amendamentul 2002
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pe baza procentului estimat notificat de 
statele membre în temeiul alineatului (1), 
Comisia stabilește anual, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
corespunzător al plății menționate la 
articolul 36. Actele respective de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 56 alineatul (2).

(4) În funcție de procentul din plafonul 
național care urmează să fie utilizat de 
statele membre în temeiul alineatului (1), 
Comisiei i se conferă, în conformitate cu 
articolul 55, competența de a adopta acte 
delegate pentru a stabili anual plafonul 
corespunzător al plății în cauză.

Or. de

Justificare

Stabilirea plafonului de plată pentru tinerii fermieri nu este doar o decizie tehnică.
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Amendamentul 2003
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
Dispoziții generale privind gestionarea 

riscului
(1) Statele membre pot acoperi:
(a) contribuții financiare plătite direct 
fermierilor sau grupurilor de fermieri, la 
primele de asigurarea a culturilor, a 
animalelor și a plantelor împotriva 
pierderilor economice cauzate de 
fenomene meteorologice nefavorabile, de 
boli ale animalelor sau ale plantelor sau 
de infestarea parazitară;
(b) contribuții financiare la fonduri 
mutuale destinate plătirii de compensații 
financiare fermierilor pentru pierderile 
economice cauzate de izbucnirea unei boli 
a animalelor sau a plantelor, de un 
incident de mediu sau de fenomene 
meteorologice nefavorabile, inclusiv 
secete;
(c) un instrument de stabilizare a 
veniturilor, sub forma unor contribuții 
financiare la fonduri mutuale sau 
asigurări, care acordă compensații 
fermierilor care se confruntă cu o scădere 
drastică a veniturilor lor.
(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) și (c), „fond mutual” înseamnă 
un sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislația sa națională și 
care permite fermierilor afiliați să încheie 
o asigurare prin care se acordă plăți 
compensatorii fermierilor afiliați care 
sunt afectați de pierderi economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor, de un incident 
de mediu sau de fenomene meteorologice 
nefavorabile sau care se confruntă cu o 
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scădere drastică a veniturilor lor.
(3) Statele membre garantează evitarea 
compensării excesive ca urmare a 
combinării acestui ajutor cu alte 
instrumente de sprijin naționale sau ale 
Uniunii sau cu sisteme private de 
asigurări. Ajutorul direct pentru venit 
primit din Fondul european de ajustare la 
globalizare (denumit în continuare 
„FEG”) trebui să fie, de asemenea, luat în 
considerare la estimarea nivelurilor 
veniturilor fermierilor.
(4) Comisiei i se conferă, în conformitate 
cu articolul 55, competența de a adopta 
acte delegate privind durata minimă și 
durata maximă a împrumuturilor 
comerciale acordate fondurilor mutuale 
menționate la articolul 37c alineatul (3) 
litera (b) și la articolul 37d alineatul (4).
(5) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un bilanț
intermediar privind punerea în aplicare a 
măsurii de gestionare a riscurilor, precum 
și, dacă este necesar, propuneri legislative 
adecvate de îmbunătățire.

Or. it

Amendamentul 2004
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 37 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37b
Asigurarea culturilor, a animalelor și a 

plantelor
Articolul 37b
(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care 
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acoperă pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de 
infestarea parazitară sau de o măsură 
adoptată în conformitate cu 
Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării 
sau al prevenirii răspândirii unei boli a 
plantelor sau a unei infestări parazitare 
care ar reduce cu peste 30 % producția 
anuală față de producția medie anuală a 
fermierului. Respectiva producție medie 
anuală se calculează pe baza cifrelor 
pentru ultimii trei ani sau pentru ultimii 
cinci ani, excluzând valorile minime și 
maxime sau, în circumstanțe excepționale 
justificate corespunzător, extrapolând 
valorile pentru un anumit an la ultimii 
cinci ani.
Măsurarea pierderii provocate poate fi 
adaptată caracteristicilor specifice ale 
fiecărui tip de produs, utilizând:
(a) indici biologici (cantitatea de biomasă 
pierdută) sau indici echivalenți de 
pierdere a randamentului, calculați la 
nivelul exploatației sau la nivel local, 
regional sau național sau
(b) indici climatici (cantitatea de 
precipitații, temperatura etc.) calculați la 
nivel local, regional sau național.
(2) Producerea unui fenomen
meteorologic nefavorabil, izbucnirea unei 
boli a animalelor sau a plantelor sau 
infestarea parazitară trebuie să fie 
recunoscută ca atare în mod oficial de 
către autoritatea competentă a statului 
membru în cauză. După caz, statele 
membre pot stabili în prealabil criterii pe 
baza cărora se consideră acordată această 
recunoaștere formală.
(3) Plățile de asigurare compensează cel 
mult costurile totale aferente reparării 
daunelor menționate la articolul 37a 
alineatul (1) litera (a) și nu impun cerințe 
sau mențiuni legate de tipul sau cantitatea 
producției viitoare. Statele membre pot 
limita cuantumul primei eligibile pentru 
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sprijin aplicând plafoane 
corespunzătoare.

Or. it

Amendamentul 2005
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 37 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37c
Fonduri mutuale pentru bolile animalelor 

și ale plantelor, pentru incidentele de 
mediu și pentru fenomene meteorologice 

nefavorabile
(1) Pentru a fi eligibil pentru sprijin, 
fondul mutual în cauză trebuie:
(a) să fie acreditat de autoritatea 
competentă în conformitate cu legislația 
națională;
(b) să urmeze o politică transparentă în 
ceea ce privește plățile vărsate în fond și 
sumele retrase din acesta;
(c) să prevadă norme clare privind 
atribuirea responsabilităților legate de 
eventualele datorii realizate.
(2) Statele membre definesc normele 
privind constituirea și gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăților compensatorii 
către fermieri în caz de criză și cele 
privind administrarea și monitorizarea 
respectării normelor respective. Statele 
membre pot decide să completeze 
fondurile mutuale cu sisteme de asigurări.
(3) Contribuțiile financiare prevăzute la 
articolul 37a alineatul (1) litera (b) pot 
viza exclusiv:
(a) costurile administrative aferente 
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creării fondului mutual, repartizate pe o 
perioadă de maximum trei ani, în mod 
degresiv;
(b) cuantumurile plătite de fermieri cu 
scopul înființării fondului mutual. În 
plus, contribuția financiară poate fi legată 
de dobânzile percepute pentru 
împrumuturile comerciale contractate de 
fondul mutual cu scopul de a plăti 
fermierilor compensația financiară în caz 
de criză.
Nu se poate face nicio contribuție 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris inițial.
(4) În ceea ce privește bolile animalelor, 
compensația financiară prevăzută la 
articolul 37a alineatul (1) litera (b) poate 
fi acordată numai în cazul bolilor care 
figurează pe lista bolilor animalelor 
stabilită de Organizația Mondială pentru 
Sănătate Animală și/sau în anexa la 
Decizia 90/424/CEE și în cazul bolilor 
albinelor.
(5) Statele membre pot limita costurile 
eligibile pentru sprijin prin aplicarea:
(a) unor plafoane pentru fiecare fond;
(b) unor plafoane corespunzătoare pentru 
fiecare unitate.

Or. it

Amendamentul 2006
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 37 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37d
Instrumentul de stabilizare a veniturilor

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37a 
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alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depășește 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani 
imediat anterioară sau într-o perioadă 
medie de trei ani bazată pe perioada 
imediat anterioară de cinci ani, excluzând 
valorile minime și maxime. În scopul 
aplicării articolului 37a alineatul (1) 
litera (c), „venit” înseamnă suma 
veniturilor primite de fermier de pe piață, 
inclusiv orice formă de sprijin public, din 
care se scad costurile de producție. Plățile 
acordate fermierilor de fondul mutual 
compensează cel mult 70 % din venitul 
pierdut. Pentru a fi eligibil pentru sprijin, 
fondul mutual în cauză trebuie:
(a) să fie acreditat de autoritatea 
competentă în conformitate cu legislația 
națională;
(b) să urmeze o politică transparentă în 
ceea ce privește plățile vărsate în fond și 
sumele retrase din acesta;
(c) să prevadă norme clare privind 
atribuirea responsabilităților legate de 
eventualele datorii realizate.
(2) Statele membre definesc normele 
privind constituirea și gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăților compensatorii 
către fermieri în caz de criză și cele 
privind administrarea și monitorizarea 
respectării normelor respective.
(3) Sprijinul prevăzut la articolul 37a 
alineatul 1 litera (c) poate lua forma unei 
contribuții financiare pentru plata 
fermierilor la fondurile mutuale. Statele 
membre stabilesc norme de reglementare 
a contribuțiilor fermierilor la fond.

Or. it

Amendamentul 2007
Salvatore Caronna
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Propunere de regulament
Articolul 37 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37e
Dispoziții financiare

(1) Cu scopul de a finanța plata prevăzută 
la articolul 37a, statele membre pot 
decide, până la 1 august 2013, să utilizeze 
până la 7 % din plafonul național anual
al acestora prevăzut în anexa II.
Decizia menționată la primul paragraf 
trebuie să fie notificată Comisiei până la 
data prevăzută la paragraful respectiv.
Până la 1 august 2015 și 1 august 2017, 
statele membre își pot reexamina deciziile, 
cu efecte din anul următor. Acestea 
notifică procentul revizuit până la data de 
1 august a anului anterior anului in care 
se va aplica procentul revizuit.
(2) În funcție de procentul din plafonul 
național care urmează să fie utilizat de 
statele membre în temeiul alineatului (1), 
Comisia stabilește anual, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
corespunzător al plății în cauză. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. it

Amendamentul 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 38
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot acorda sprijin cuplat 
fermierilor în condițiile prevăzute în 
prezentul capitol.

Statele membre pot acorda sprijin cuplat 
fermierilor în condițiile prevăzute în 
prezentul capitol. Sprijinul cuplat poate fi 
acordat numai pentru:

Or. en

Amendamentul 2010
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatul (1) nu se aplică cooperativelor 
sau altor entități juridice ai căror membri 
formează o exploatație în comun sau care 
includ beneficiari de plăți directe și care 
primesc și direcționează plățile înainte de 
a le distribui în întregime membrilor lor 
care, în calitate de persoane fizice, intră 
sun incidența alineatului (1).

Or. de
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Justificare

Atunci când se aplică plafonarea, trebuie evitată situația în care cooperativele și entitățile 
similare fac obiectul unor reduceri. Formele cooperative din sectorul agricol au devenit din 
ce în ce mai importante pentru îmbunătățirea poziției competitive a acestui sector.

Amendamentul 2011
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat pentru
produsele menționate în anexa I la tratat
(TUE și TFUE), cu excepția produselor 
pescărești.

Or. it

Amendamentul 2012
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

eliminat

Or. pl
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Justificare

Acest articol, împreună cu alte dispoziții ale prezentului regulament, stabilește norme 
suficient de clare cu privire la definirea culturilor eligibile pentru a primi sprijin cuplat. În 
plus, menținerea unei liste închise nu este în conformitate cu direcția actuală a reformei 
politicii agricole comune și subminează obiectivele organizării comune a pieței agricole.

Amendamentul 2013
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 2014
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 

eliminat
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semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Or. it

Amendamentul 2015
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2016
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 

eliminat
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plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Or. en

Amendamentul 2017
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2019
Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Statele membre stabilesc criterii adecvate 
pentru acordarea sprijinului cuplat.

Or. en

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se acorde un grad de flexibilitate ridicat în ceea ce privește 
solicitarea sprijinului cuplat.

Amendamentul 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 

Sprijinul cuplat poate fi acordat pentru 
orice sector al activității agricole și specii 
forestiere cu ciclu scurt de producție.



PE494.491v01-00 72/181 AM\909525RO.doc

RO

zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Or. es

Amendamentul 2022
Katarína Neveďalová

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în sectorul 
de producție vegetală și animalieră:

Or. sk

Amendamentul 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
sectoarele și producțiile stabilite de fiecare 
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plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

stat membru dintre cele enumerate în 
anexa I la tratat.

Or. en

Amendamentul 2024
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat pentru
producțiile menționate în anexa I la tratat
(TUE și TFUE), cu excepția produselor 
pescărești.

Or. it

Amendamentul 2025
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 38 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
sectoarele și producțiile menționate în
anexa I la tratat, cu excepția produselor 
pescărești.

Or. it

Justificare

Eliminarea listei detaliate a sectoarelor pentru care se poate acorda sprijinul cuplat va 
conferi statelor membre un grad mai mare de flexibilitate și simplificare a punerii în aplicare. 
Nomele prevăd faptul că ajutorul este destinat sectoarelor vulnerabile din punct de vedere 
economic și că domeniul de aplicare al unui astfel de sprijin este stabilit de condiții 
prealabile.

Amendamentul 2026
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
sectoarele stabilite de către fiecare stat 
membru, dintre cele enumerate în anexa I 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene;
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Amendamentul 2027
Dominique Vlasto

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale,
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat de statele 
membre în sectoarele și producțiile 
enumerate în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, care 
includ: cereale, inclusiv grâu dur, plante 
oleaginoase, culturi proteice, leguminoase 
pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu 
coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte 
și produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, viermi de mătase, furaje uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume și specii forestiere 
cu ciclu scurt de producție.

Or. fr

Amendamentul 2028
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne 
de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi 
de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 

Sprijinul cuplat poate fi acordat în toate 
sectoarele agricole sau regiunile dintr-un 
stat membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.
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zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Or. lv

Amendamentul 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: orez,
lapte și produse lactate, carne de oaie și de 
capră și carne de vită și mânzat.

Or. en

Justificare

Sprijinul cuplat ar trebui să fie disponibil pentru aceleași produse care sunt stabilite în 
prezent. Scopul utilizării sprijinului cuplat ar trebui limitat, în mod tipic, la contribuția la 
producția extinsă de produse lactate și de animale în zonele care riscă să fie abandonate, în 
care alternativele de producție sunt foarte limitate, în special pentru a compensa efectul de 
redistribuire al trecerii la modelul de plăți regionale care afectează negativ aceste tipuri de 
producție.

Amendamentul 2030
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: culturi 
proteice leguminoase, leguminoase pentru 
boabe, in, semințe de in, cânepă, orez, 
fructe cu coajă lemnoasă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, viță de vie, furaje uscate, 
hamei, cicoare și fructe și legume.

Or. en

Amendamentul 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, cartofi de conservare, 
cartofi de procesare, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, carne de porc și 
carne de pasăre, ouă, ulei de măsline, 
viermi de mătase, furaje uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume și specii forestiere cu ciclu 
scurt de producție.
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Amendamentul 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, furaje 
leguminoase, in, cânepă, orez, fructe cu 
coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte 
și produse lactate, semințe, carne de oaie și 
lapte de oaie, carne de capră și lapte de 
capră, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, măsline de masă, apicultură,
viermi de mătase, furaje uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume, inclusiv cartofi pentru 
consum, bumbac, tutun și specii forestiere 
cu ciclu scurt de producție.

Or. es

Justificare

Lista sectoarelor ar trebui să fie extinsă și, după caz, statele membre ar trebui să aibă 
libertatea de a adăuga sectoare care se confruntă cu dificultăți sau sectoare deosebit de 
importante din punct de vedere socioeconomic sau ecologic la nivel național.

Amendamentul 2033
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
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leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, fructe și 
legume, specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție, cultură de viță de vie(atât 
pentru vin, cât și pentru consum), 
apicultură și păsări, ferme de iepuri și de 
porci.

Or. es

Amendamentul 2034
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, leguminoase 
furajere, soia, in, cânepă, orez, fructe cu 
coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte 
și produse lactate, semințe, carne de oaie, 
de porc și de capră, carne de vită și mânzat, 
ulei de măsline, viermi de mătase, furaje 
uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de 
zahăr și cicoare, fructe și legume și specii 
forestiere cu ciclu scurt de producție.

Or. en

Amendamentul 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, leguminoase 
furajere, soia, in, cânepă, orez, fructe cu 
coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte 
și produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, carne de 
porc, tutun, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Or. en

Amendamentul 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline și măsline 
de masă, viermi de mătase, furaje uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume, bumbac, tutun și 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție, 
inclusiv eucalipt și pin montan.

Or. es
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Amendamentul 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, măsline de 
masă, viermi de mătase, furaje uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume, bumbac, tutun și 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție.

Or. es

Amendamentul 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, tutun, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, carne de pasăre, 
carne de porc, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
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producție.

Or. en

Amendamentul 2039
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, carne de porc, de pasăre și 
ouă, ulei de măsline, viermi de mătase, 
furaje uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie 
de zahăr și cicoare, fructe și legume și 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție.

Or. en

Amendamentul 2040
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, grâu dur, culturi 
proteice, leguminoase pentru boabe, in, 
cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, carne de cal, ulei 
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mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

de măsline, viermi de mătase, furaje uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume și specii forestiere 
cu ciclu scurt de producție.

Or. fr

Amendamentul 2041
José Bové

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, vin, hamei, tutun, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume și specii forestiere cu ciclu 
scurt de producție.

Or. fr

Amendamentul 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
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pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, alte ramuri ale industriei 
de creștere a animalelor (de exemplu, 
carnea de porc), ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Or. en

Amendamentul 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice,
leguminoase pentru boabe și furaj, in, 
cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, 
cartof pentru feculă, lapte și produse 
lactate, semințe, carne de oaie și de capră, 
carne de vită și mânzat, ulei de măsline, 
viermi de mătase, furaje uscate, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume și specii forestiere cu ciclu 
scurt de producție.

Or. fr

Amendamentul 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă,
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, orez, fructe cu 
coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte 
și produse lactate, semințe, carne de oaie și 
de capră, carne de vită și mânzat, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Or. en

Amendamentul 2045
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, tutun, sfeclă 
de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe 
și legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Or. pl

Amendamentul 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
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Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
porc, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, viermi de mătase, furaje uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume și specii forestiere 
cu ciclu scurt de producție.

Or. en

Amendamentul 2047
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, carne de porc, ulei de 
măsline, viermi de mătase, furaje uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume și specii forestiere 
cu ciclu scurt de producție.

Or. en
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Amendamentul 2048
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, carne de porc, ulei de 
măsline, viermi de mătase, furaje uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume și specii forestiere 
cu ciclu scurt de producție.

Or. en

Amendamentul 2049
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
porc, carne de vită și mânzat, ulei de 
măsline, viermi de mătase, furaje uscate, 
hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și 
cicoare, fructe și legume și specii forestiere 
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producție. cu ciclu scurt de producție.

Or. en

Amendamentul 2050
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, carne de vânat de 
crescătorie ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Or. en

Amendamentul 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
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vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume, specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție, produse apicole, plante 
medicinale și aromatizate.

Or. ro

Amendamentul 2052
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, produse apicole, 
plante medicinale și aromatice, hamei, 
sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, 
fructe și legume și specii forestiere cu ciclu 
scurt de producție.

Or. fr

Amendamentul 2053
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
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leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție.

leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt de 
producție și producții destinate utilizării în 
cadrul sistemelor oficiale de calitate, cum 
ar fi agricultura ecologică..

Or. fr

Justificare

Cuplarea ajutorului este esențială din motive economice și teritoriale, cu scopul de a proteja
nivelurile producției în sectoarele respective.

Amendamentul 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și 
legume și specii forestiere cu ciclu scurt 
de producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
următoarele sectoare și producții: cereale, 
plante oleaginoase, culturi proteice, 
leguminoase pentru boabe, in, cânepă, 
orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof 
pentru feculă, lapte și produse lactate, 
semințe, carne de oaie și de capră, carne de 
vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de 
mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de 
zahăr, trestie de zahăr și cicoare și fructe și 
legume.

Or. pt

Amendamentul 2055
Michel Dantin
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele alocate pentru plățile cuplate se 
alocă în mod prioritar producțiilor pentru 
care s-au efectuat plăți cuplate în 
perioada 2010-2013 în temeiul 
articolelor 68, 101 și 111 din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Or. fr

Amendamentul 2056
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, se poate acorda sprijin 
cuplat producțiilor care intră sub 
incidența sistemelor de calitate ale UE 
sau a sistemelor de calitate recunoscute 
de statele membre.

Or. fr

Amendamentul 2057
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele și producțiile prevăzute în 
anexa I la tratat.
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deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

Or. it

Amendamentul 2058
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile care sunt 
afectate de anumite dificultăți sau în 
zonele sensibile din punct de vedere 
ecologic, ori în aceleași sectoare pentru 
tipurile de activități agricole vulnerabile 
din punct de vedere economic. 

Or. en

Amendamentul 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat în 
sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în agricultură sau anumite 
sectoare agricole care:

(a) se confruntă cu anumite dificultăți și 
sunt deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau ca urmare 
a naturii lor insulare și/sau
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(b) sunt deosebit de importante pentru 
protecția și îmbunătățirea calității 
mediului, pentru protecția climei și/sau a 
biodiversității.
De asemenea, ajutorul va fi acordat cu 
scopul de a promova produsele de înaltă 
calitate, sporirea competitivității și 
încurajarea concentrării sau a organizării 
comerciale a producției în sectorul 
respectiv.

Or. es

Amendamentul 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

În conformitate cu dispozițiile 
articolului 22 alineatul (7) și ale 
alineatului precedent, precum și cu scopul 
de a respecta criteriile obiective și 
nediscriminatorii prevăzute la 
articolul 20, ajutorul special, sub forma 
sprijinului cuplat la care se face referire 
în prezentul capitol, se acordă 
exploatațiilor agricole de mici dimensiuni 
de bovine, ovine sau caprine din statele 
membre sau din regiuni.

Or. es
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Justificare

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya.Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Amendamentul 2061
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.
Prin urmare, acesta va face obiectul unei 
evaluări specifice a impactului, efectuată 
de statele membre respective și 
comunicată Comisiei.

Or. en

Amendamentul 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu, 
și în special în cazul în care acestea 
contribuie la menținerea sau creșterea 
ratei ocupării forței de muncă.

Or. pl

Amendamentul 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.
Fermierii care primesc sprijin cuplat 
trebuie să fie scutiți de la reducerea 
progresivă și de la plafonarea plății 
prevăzute în capitolul 1 din titlul III.

Or. en

Amendamentul 2064
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2



PE494.491v01-00 96/181 AM\909525RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice, sociale și de mediu, inclusiv 
protecția împotriva schimbărilor 
climatice, biodiversitatea și consolidarea 
peisajului.

Or. en

Amendamentul 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu. 
Statele membre acordă o atenție specială 
sectoarelor devenite vulnerabile ca 
urmare a eliminării plăților cuplate sau 
specifice anterioare acordate de UE.

Or. en

Amendamentul 2066
Katarína Neveďalová
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu -
cu condiția ca bunăstarea animalelor să 
fie luată în considerare.

Or. sk

Amendamentul 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul cuplat poate fi acordat 
numai în sectoarele sau regiunile dintr-un 
stat membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

(2) Sectoarele sau regiunile dintr-un stat 
membru în care anumite tipuri de 
agricultură sau anumite sectoare agricole 
sunt afectate de anumite dificultăți și sunt 
deosebit de importante din motive 
economice și/sau sociale și/sau de mediu.

Or. en

Amendamentul 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sprijinul cuplat poate fi regionalizat 
în cadrul unui stat membru, indiferent 
dacă acesta optează să aplice plata de 
bază în mod diferențiat pe regiuni.

Or. es

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că sprijinul cuplat poate fi regionalizat, indiferent dacă se
optează să se aplice plata de bază în mod diferențiat pe regiuni. Astfel, Catalonia poate să 
adopte decizii privind sprijinul cuplat și să îl distribuie într-un mod adaptat la condițiile reale 
din agricultură.

Amendamentul 2069
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
sprijinul cuplat poate fi acordat, de 
asemenea, fermierilor care, la 
31 decembrie 2013, dețineau drepturi la 
plată acordate în conformitate cu titlul III 
capitolul 3 secțiunea 2 și cu articolul 71m 
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
precum și în conformitate cu articolul 60 și 
cu articolul 65 al patrulea paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și care nu 
dețin hectare eligibile pentru activarea 
drepturilor la plată în cadrul schemei de 
plată de bază menționate în titlul III 
capitolul 1 din prezentul regulament.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
sprijinul cuplat poate fi acordat, de 
asemenea, fermierilor care, la 
31 decembrie 2013, dețineau drepturi la 
plată acordate în conformitate cu titlul III 
capitolul 3 secțiunea 2 și cu articolul 71m 
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, 
precum și în conformitate cu articolul 60 și 
cu articolul 65 al patrulea paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și care nu 
dețin hectare eligibile pentru activarea 
drepturilor la plată în cadrul schemei de 
plată de bază menționate în titlul III 
capitolul 1 din prezentul regulament. 
Plățile cuplate pentru exploatații care se 
ocupă de creșterea animalelor și nu 
dispun de teren suficient pentru a absorbi 
gunoiul lichid și alte practici 
nesustenabile nu sunt eligibile.
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Or. en

Amendamentul 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu dispozițiile alineatului 
precedent, fermierii din sectoarele 
creșterii animalelor, laptelui și produselor 
lactate, cărnii de vită, de oaie și de capră, 
care nu dețin terenurile pe care își 
desfășoară activitatea ca fermieri, trebuie 
să aibă acces la un sistem de plată bazat 
pe drepturi speciale.

Or. es

Amendamentul 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot acorda sprijin
cuplat fermierilor care în perioada 2008-
2010 au avut drepturi speciale, în 
conformitate cu articolele 60 și 65 din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
independent de plata de bază menționată
în titlul III capitolul 1.

Or. it

Amendamentul 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot acorda sprijin 
cuplat fermierilor cu drepturi speciale în 
2010 în conformitate cu articolele 60 și 65 
din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
independent de plata de bază prevăzută la 
titlul III capitolul 1.

Or. es

Justificare

Scopul acestui amendament este de a atenua atât problema drepturilor excesiv de mari, cât și 
a dificultăților legate de disponibilitatea suprafețelor în cadrul noului model de plată.

Amendamentul 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre pot acorda sprijin 
cuplat fermierilor din sectorul creșterii 
animalelor care nu dețin cea mai mare 
parte a terenului pe care își desfășoară 
activitatea ca fermieri.

Or. es

Justificare

Scopul acestui amendament este de a atenua atât problema drepturilor excesiv de mari, cât și 
a dificultăților legate de disponibilitatea suprafețelor în cadrul noului model de plată.

Amendamentul 2074
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile în cauză.

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție, 
a practicii agricole durabile, a gestionării 
ecologice și a ocupării forței de muncă în 
cadrul exploatației în regiunile în cauză, 
ținând seama de condițiile prevăzute la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2075
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile în cauză.

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile în cauză sau pentru a stimula 
anumite tipuri de producție. Sprijinul 
cuplat pentru mediu poate fi acordat până 
la o limită care urmează să fie stabilită de 
statele membre pe baza anumitor obiective 
sau probleme de mediu, cu condiția 
aprobării de către Comisie.

Or. fr

Amendamentul 2076
Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile în cauză.

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de ocupare a 
forței de muncă și/sau producție în 
regiunile în cauză, în special în zonele cu 
constrângeri naturale, precum regiunile 
insulare și ultraperiferice.

Or. pt

Amendamentul 2077
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile în cauză.

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile în cauză, în special în zonele 
cu constrângeri naturale, precum 
regiunile ultraperiferice, și sectoarelor de 
producție care creează locuri de muncă..

Or. fr

Justificare

Cuplarea ajutorului este esențială din motive economice și teritoriale, cu scopul de a proteja
nivelurile producției în sectoarele respective.

Amendamentul 2078
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile în cauză.

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile în cauză și pentru a menține 
și/sau pentru a stimula producția și 
ocuparea forței de muncă în acest sector.

Or. es

Amendamentul 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile în cauză.

(4) Sprijinul cuplat poate fi acordat numai 
în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
și a ocupării forței de muncă în domeniul 
agricol în regiunile în cauză.

Or. fr

Amendamentul 2080
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care se aplică articolul 20, 
statele membre pot stabili diferite forme 
de finanțare pentru regiunile definite în 
sensul prezentului articol.
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Or. pt

Amendamentul 2081
Marc Tarabella

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când se pune în aplicare 
articolul 20, statele membre pot aloca 
diferite sume regiunilor definite în baza 
respectivului articol.

Or. fr

Justificare

Amendamentul prevede aplicarea regională în temeiul articolului 20.

Amendamentul 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sprijinul cuplat se acordă sub forma 
unei plăți anuale, în limite cantitative 
definite și pe baza unor suprafețe sau 
producții fixe sau a unui număr fix de 
animale.

(5) Sprijinul cuplat se acordă sub forma 
unei plăți anuale, în limite cantitative și pe 
baza unor criterii obiective.

Or. es

Justificare

Ar trebui să se acorde suficientă flexibilitate pentru a identifica criteriile cele mai adecvate
pentru caracteristicile specifice fiecărei regiuni și fiecărui sistem de producție.
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Amendamentul 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sprijinul cuplat se acordă sub forma 
unei plăți anuale, în limite cantitative 
definite și pe baza unor suprafețe sau 
producții fixe sau a unui număr fix de 
animale.

(5) Sprijinul cuplat se acordă sub forma 
unei plăți anuale, în limite cantitative.

Or. es

Justificare

Acest amendament propune o formulare care să asigure că plățile cuplate sunt în 
conformitate cu cutia albastră OMC. Deoarece cutia galbenă prevede o marjă de manevră
suficientă în ceea ce privește angajamentele actuale și viitoare, Comisia, așa cum a făcut
întotdeauna, trebuie să lase statelor membre libertatea de a acorda ajutoare sub forma pe 
care o doresc, în limitele stabilite.

Amendamentul 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Sprijinul cuplat se reduce progresiv. 
În anul 2019 acesta nu trebuie să 
depășească 50 % din plățile efectuate în 
2014.

Or. de

Amendamentul 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 2086
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 15 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

Or. en

Amendamentul 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național anual stabilit în 
anexa II.

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 15 % din 
plafonul lor național anual stabilit în 
anexa II.
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Or. fr

Amendamentul 2088
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 15 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

Or. en

Amendamentul 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național anual stabilit în 
anexa II.

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 15 % din 
plafonul lor național anual stabilit în 
anexa II.

Or. es

Amendamentul 2090
Marian Harkin
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 15 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

Or. en

Amendamentul 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național anual stabilit în 
anexa II.

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze procentul necesar
din plafonul lor național anual stabilit în 
anexa II.

Or. fr

Amendamentul 2092
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
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la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 10 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

Or. en

Justificare

Procentul pentru sprijinul cuplat ar trebui să fie identic în întreaga UE și nu ar trebui să 
depășească 10 %.

Amendamentul 2093
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 3,5 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

Or. en

Amendamentul 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
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primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național sau regional anual 
stabilit în anexa II.

Or. en

Amendamentul 2095
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național anual stabilit în anexa 
II.

(1) În vederea finanțării sprijinului cuplat 
facultativ, statele membre pot decide, până 
la data de 1 august a anului care precede 
primul an de implementare a sprijinului 
respectiv, să utilizeze până la 5 % din 
plafonul lor național sau regional anual 
stabilit în anexa II.

Or. en

Amendamentul 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Procentul din plafonul național 
anual menționat la alineatul (1) se 
majorează cu trei puncte procentuale în 
cazul statelor membre care decid să 
utilizeze cel puțin 3 % din plafonul lor 
național anual definit în anexa II cu 
scopul de a sprijini producția de culturi 
proteice în temeiul prezentului capitol.

Or. fr
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Amendamentul 2097
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să utilizeze 
până la 10% din plafonul național anual 
stabilit în anexa II, dacă:

eliminat

(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri 
în temeiul articolului 111 din 
regulamentul respectiv sau sunt vizate de 
derogarea prevăzută la articolul 69 
alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv și/sau
(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 
cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 2098
Martin Häusling
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să utilizeze 
până la 10% din plafonul național anual 
stabilit în anexa II, dacă:

eliminat

(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri 
în temeiul articolului 111 din 
regulamentul respectiv sau sunt vizate de 
derogarea prevăzută la articolul 69 
alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv și/sau
(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 
cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să utilizeze 
până la 10% din plafonul național anual 
stabilit în anexa II, dacă:

eliminat

(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri 
în temeiul articolului 111 din 
regulamentul respectiv sau sunt vizate de 
derogarea prevăzută la articolul 69 
alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv și/sau
(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 
cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

Or. en

Justificare

Sprijinul cuplat ar trebui să fie folosit numai în circumstanțe excepționale, întrucât 
denaturează în mod semnificativ concurența între fermierii din diferite state membre. Nu 
există nicio justificare pentru ca statele membre care au folosit anterior această măsură să o 
poată aplica în continuare, cauzând o denaturare și mai mare în cadrul pieței unice.



PE494.491v01-00 114/181 AM\909525RO.doc

RO

Amendamentul 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să utilizeze 
până la 10% din plafonul național anual 
stabilit în anexa II, dacă:

eliminat

(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri 
în temeiul articolului 111 din 
regulamentul respectiv sau sunt vizate de 
derogarea prevăzută la articolul 69 
alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv; și/sau
(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 
cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

Or. fr

Amendamentul 2101
Diane Dodds, James Nicholson

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

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să utilizeze 
până la 10% din plafonul național anual 
stabilit în anexa II, dacă:

eliminat

(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri 
în temeiul articolului 111 din 
regulamentul respectiv sau sunt vizate de 
derogarea prevăzută la articolul 69 
alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv și/sau
(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 
cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să utilizeze 

eliminat
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până la 10% din plafonul național anual 
stabilit în anexa II, dacă:
(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri 
în temeiul articolului 111 din 
regulamentul respectiv sau sunt vizate de 
derogarea prevăzută la articolul 69 
alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv; și/sau
(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 
cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

Or. fr

Amendamentul 2103
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
10 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
20 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

Or. bg
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Amendamentul 2104
Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
10 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
20 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

Or. es

Amendamentul 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
10 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
20 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

Or. es

Amendamentul 2106
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să utilizeze până 
la 10 % din plafonul național anual stabilit 

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să utilizeze până 
la 20 % din plafonul național anual stabilit 
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în anexa II, dacă: în anexa II, dacă:

Or. en

Amendamentul 2107
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1),
statele membre pot decide să utilizeze 
până la 10 % din plafonul național anual 
stabilit în anexa II, dacă:

(2) Statele membre ar trebui să poată 
stabili propriul nivel de sprijin, care nu 
trebuie să depășească plafonul de 15 % 
menționat la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 2108
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
10 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
15 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

Or. it

Justificare

Este necesară o flexibilitate mai mare cu scopul de a se asigura că există fonduri disponibile 
suficiente pentru a satisface nevoile statelor membre în care există dificultăți în legătură cu 
anumite tipuri de agricultură sau cu anumite sectoare agricole, care sunt deosebit de
importante din motive economice și/sau sociale și/sau de mediu.
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Amendamentul 2109
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
10 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să utilizeze până 
la 15 % din plafonul național anual stabilit 
în anexa II, dacă:

Or. en

Amendamentul 2110
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
10 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
15 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

Or. en

Amendamentul 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
10 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
15 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:
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Or. fr

Justificare

Culturile eligibile pentru sprijinul cuplat sunt vitale din motive economice, sociale, de mediu 
și de patrimoniu cultural. Acest aspect este atât de important încât statele membre care îl 
consideră necesar ar trebui să beneficieze de o marjă de manevră mai mare.

Amendamentul 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să utilizeze 
până la 10 % din plafonul național anual 
stabilit în anexa II, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze plafonul 
național anual stabilit în anexa II:

Or. en

Amendamentul 2113
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
10 % din plafonul național anual stabilit 
în anexa II, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze plafonul 
național anual stabilit în anexa II:

Or. en
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Amendamentul 2114
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze până la 
10 % din plafonul național anual stabilit în 
anexa II, dacă:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot decide să utilizeze plafonul 
național anual stabilit în anexa II:

Or. lv

Amendamentul 2115
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri 
în temeiul articolului 111 din 
regulamentul respectiv sau sunt vizate de 
derogarea prevăzută la articolul 69 
alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv și/sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

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

(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri 
în temeiul articolului 111 din 
regulamentul respectiv sau sunt vizate de 
derogarea prevăzută la articolul 69 
alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv și/sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 2117
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri 
în temeiul articolului 111 din 
regulamentul respectiv sau sunt vizate de 
derogarea prevăzută la articolul 69 
alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv și/sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri în 
temeiul articolului 111 din regulamentul 
respectiv sau sunt vizate de derogarea 
prevăzută la articolul 69 alineatul (5) sau, 
în cazul Maltei, la articolul 69 alineatul (1) 
din regulamentul respectiv și/sau

(a) până la 20 % dacă au aplicat, până la 
31 decembrie 2013, schema de plată 
unică pe suprafață prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau au 
finanțat măsuri în temeiul articolului 111 
din regulamentul respectiv sau sunt vizate 
de derogarea prevăzută la articolul 69 
alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv și/sau

Or. en

Amendamentul 2119
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, 
schema de plată unică pe suprafață 
prevăzută în titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri în 
temeiul articolului 111 din regulamentul 
respectiv sau sunt vizate de derogarea 
prevăzută la articolul 69 alineatul (5) sau, 
în cazul Maltei, la articolul 69 alineatul (1) 
din regulamentul respectiv și/sau

(a) până la 20 % dacă au aplicat, până la 
31 decembrie 2013, schema de plată unică 
pe suprafață prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau au 
finanțat măsuri în temeiul articolului 111 
din regulamentul respectiv sau sunt vizate 
de derogarea prevăzută la articolul 69 
alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la 
articolul 69 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv și/sau

Or. lv

Amendamentul 2120
Alyn Smith
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 
cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 
cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 

eliminat
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capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 2122
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 
cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 

(b) până la 10 % dacă au alocat, timp de 
cel puțin un an în perioada 2010-2013, 
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cuantumul lor disponibil pentru acordarea 
plăților directe prevăzute în titlurile III, IV 
și V din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
cu excepția titlului IV capitolul 1 
secțiunea 6, pentru finanțarea măsurilor 
prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) punctele 
(i)-(iv) și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

peste 5 % din cuantumul lor disponibil 
pentru acordarea plăților directe prevăzute 
în titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) punctele 
(i)-(iv) și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 2124
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 
cuantumul lor disponibil pentru acordarea 
plăților directe prevăzute în titlurile III, IV 
și V din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
cu excepția titlului IV capitolul 1 secțiunea 
6, pentru finanțarea măsurilor prevăzute în 
titlul III capitolul 2 secțiunea 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, a 
sprijinului prevăzut la articolul 68 
alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) și 
literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

(b) până la 10 % dacă au alocat, timp de 
cel puțin un an în perioada 2010-2013, 
peste 5 % din cuantumul lor disponibil 
pentru acordarea plăților directe prevăzute 
în titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) punctele 
(i)-(iv) și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

Or. lv

Amendamentul 2125
Juozas Imbrasas
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au alocat, timp de cel puțin un an în 
perioada 2010-2013, peste 5 % din 
cuantumul lor disponibil pentru acordarea 
plăților directe prevăzute în titlurile III, IV 
și V din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
cu excepția titlului IV capitolul 1 secțiunea 
6, pentru finanțarea măsurilor prevăzute în 
titlul III capitolul 2 secțiunea 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, a 
sprijinului prevăzut la articolul 68 alineatul 
(1) litera (a) punctele (i)-(iv) și literele (b) 
și (c) din regulamentul respectiv, sau a 
măsurilor prevăzute în capitolul 1, cu 
excepția titlului IV secțiunea 6 din 
regulamentul respectiv.

(b) până la 10 % dacă au alocat, timp de 
cel puțin un an în perioada 2010-2013, 
peste 5 % din cuantumul lor disponibil 
pentru acordarea plăților directe prevăzute 
în titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) punctele 
(i)-(iv) și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 2126
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care au alocat, timp de cel 
puțin un an în perioada 2010-2013, peste 
10 % din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) 

eliminat
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punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din 
regulamentul respectiv, sau a măsurilor 
prevăzute în capitolul 1, cu excepția 
titlului IV secțiunea 6 din regulamentul 
respectiv, pot decide să utilizeze mai mult 
de 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, după aprobarea de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 41.

Or. en

Amendamentul 2127
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care au alocat, timp de cel 
puțin un an în perioada 2010-2013, peste 
10 % din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE)
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) 
punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din 
regulamentul respectiv, sau a măsurilor 
prevăzute în capitolul 1, cu excepția 
titlului IV secțiunea 6 din regulamentul 
respectiv, pot decide să utilizeze mai mult 
de 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, după aprobarea de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 41.

eliminat

Or. en



AM\909525RO.doc 129/181 PE494.491v01-00

RO

Amendamentul 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care au alocat, timp de cel 
puțin un an în perioada 2010-2013, peste 
10 % din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) 
punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din 
regulamentul respectiv, sau a măsurilor 
prevăzute în capitolul 1, cu excepția 
titlului IV secțiunea 6 din regulamentul 
respectiv, pot decide să utilizeze mai mult 
de 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, după aprobarea de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 41.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care au alocat, timp de cel 

eliminat
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puțin un an în perioada 2010-2013, peste 
10 % din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III 
capitolul 2 secțiunea 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, a 
sprijinului prevăzut la articolul 68 
alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) și 
literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv, 
pot decide să utilizeze mai mult de 10 % 
din plafonul național anual prevăzut în 
anexa II, după aprobarea de către 
Comisie în conformitate cu articolul 41.

Or. en

Justificare

Procentele aferente sprijinului cuplat ar trebui să fie identice în întreaga UE. Statele membre 
nu ar trebui să aibă posibilitatea de a le depăși.

Amendamentul 2130
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care au alocat, timp de cel 
puțin un an în perioada 2010-2013, peste 
10 % din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 

eliminat
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nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) 
punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din 
regulamentul respectiv, sau a măsurilor 
prevăzute în capitolul 1, cu excepția 
titlului IV secțiunea 6 din regulamentul 
respectiv, pot decide să utilizeze mai mult 
de 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, după aprobarea de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 41.

Or. en

Amendamentul 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care au alocat, timp de cel 
puțin un an în perioada 2010-2013, peste 
10 % din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv, 
pot decide să utilizeze mai mult de 10 % 
din plafonul național anual prevăzut în 
anexa II, după aprobarea de către 
Comisie în conformitate cu articolul 41.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care au alocat, timp de cel 
puțin un an în perioada 2010-2013, peste 
10 % din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) 
punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din 
regulamentul respectiv, sau a măsurilor 
prevăzute în capitolul 1, cu excepția 
titlului IV secțiunea 6 din regulamentul 
respectiv, pot decide să utilizeze mai mult 
de 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, după aprobarea de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 41.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care au alocat, timp de cel 
puțin un an în perioada 2010-2013, peste 
10 % din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 

eliminat



AM\909525RO.doc 133/181 PE494.491v01-00

RO

titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) 
și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV 
secțiunea 6 din regulamentul respectiv, 
pot decide să utilizeze mai mult de 10 % 
din plafonul național anual prevăzut în 
anexa II, după aprobarea de către 
Comisie în conformitate cu articolul 41.

Or. fr

Amendamentul 2134
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), 
statele membre care au alocat, timp de cel 
puțin un an în perioada 2010-2013, peste 
10 % din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 
2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) 
punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din 
regulamentul respectiv, sau a măsurilor 
prevăzute în capitolul 1, cu excepția 
titlului IV secțiunea 6 din regulamentul 
respectiv, pot decide să utilizeze mai mult 
de 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, după aprobarea de 

eliminat



PE494.491v01-00 134/181 AM\909525RO.doc

RO

către Comisie în conformitate cu 
articolul 41.

Or. en

Amendamentul 2135
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), statele 
membre care au alocat, timp de cel puțin 
un an în perioada 2010-2013, peste 10 % 
din cuantumul lor disponibil pentru
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) 
punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din 
regulamentul respectiv, sau a măsurilor 
prevăzute în capitolul 1, cu excepția 
titlului IV secțiunea 6 din regulamentul 
respectiv, pot decide să utilizeze mai mult 
de 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, după aprobarea de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 41.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), statele 
membre care au alocat, timp de cel puțin 
un an în perioada 2010-2013, peste 10 % 
din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) 
punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din 
regulamentul respectiv, a măsurilor 
prevăzute în capitolul 1, cu excepția 
titlului IV secțiunea 6 din regulamentul 
respectiv, sau a sprijinului prevăzut în 
capitolul 4 titlul V din prezentul 
regulament, pot decide să utilizeze 20 % 
din plafonul național anual prevăzut în 
anexa II, după aprobarea de către Comisie 
în conformitate cu articolul 41.

Or. bg

Amendamentul 2136
Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), statele 
membre care au alocat, timp de cel puțin 
un an în perioada 2010-2013, peste 10 % 
din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a)
punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din 
regulamentul respectiv, sau a măsurilor 
prevăzute în capitolul 1, cu excepția 
titlului IV secțiunea 6 din regulamentul 
respectiv, pot decide să utilizeze mai mult 
de 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, după aprobarea de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 41.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), statele 
membre care au alocat, timp de cel puțin 
un an în perioada 2010-2013, peste 10 % 
din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) 
punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din 
regulamentul respectiv, sau a măsurilor 
prevăzute în capitolul 1, cu excepția 
titlului IV secțiunea 6 din regulamentul 
respectiv, pot decide să utilizeze mai mult 
de 15 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, după aprobarea de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 41.

Or. it

Justificare

Este necesară o flexibilitate mai mare cu scopul de a se asigura că există fonduri disponibile 
suficiente pentru a satisface nevoile statelor membre în care există dificultăți în legătură cu 
anumite tipuri de agricultură sau cu anumite sectoare agricole, care sunt deosebit de 
importante din motive economice și/sau sociale și/sau de mediu.

Amendamentul 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), statele 
membre care au alocat, timp de cel puțin 

(3) Prin derogare de la alineatul (2), statele 
membre care au alocat, timp de cel puțin 
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un an în perioada 2010-2013, peste 10 % 
din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) și 
literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV secțiunea 
6 din regulamentul respectiv, pot decide să 
utilizeze mai mult de 10 % din plafonul 
național anual prevăzut în anexa II, după 
aprobarea de către Comisie în conformitate 
cu articolul 41.

un an în perioada 2010-2013, peste 10 % 
din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute la 
articolul 182 alineatul (7) din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului din 22 octombrie 2007 de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse 
agricole ( Regulamentul unic OCP ), 
precum și în titlurile III, IV și V din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu 
excepția titlului IV capitolul 1 secțiunea 6, 
pentru finanțarea măsurilor prevăzute în 
titlul III capitolul 2 secțiunea 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, a 
sprijinului prevăzut la articolul 68 alineatul 
(1) litera (a) punctele (i)-(iv) și literele (b) 
și (c) din regulamentul respectiv, sau a 
măsurilor prevăzute în capitolul 1, cu 
excepția titlului IV secțiunea 6 din 
regulamentul respectiv, pot decide să 
utilizeze mai mult de 10 % din plafonul 
național anual prevăzut în anexa II, după 
aprobarea de către Comisie în conformitate 
cu articolul 41.

Or. en

(JO L 299, 16.11.2007, p. 1)

Justificare

Trimiterea la articolul 182 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 ar trebui 
adăugată pentru a ține seama de calcularea întregului sprijin cuplat pe baza articolului 68 
din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Amendamentul 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), statele 
membre care au alocat, timp de cel puțin 
un an în perioada 2010-2013, peste 10 % 
din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) și 
literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV secțiunea 
6 din regulamentul respectiv, pot decide să 
utilizeze mai mult de 10 % din plafonul 
național anual prevăzut în anexa II, după 
aprobarea de către Comisie în conformitate 
cu articolul 41.

(3) Prin derogare de la alineatul (2), statele 
membre care au alocat, timp de cel puțin 
un an în perioada 2010-2013, peste 10 % 
din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) punctele 
(i)-(iv) și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV secțiunea 
6 din regulamentul respectiv, precum și 
statele membre care au efectuat plăți 
directe naționale suplimentare, astfel cum 
se prevede în capitolul 4 titlul V din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și plăți 
separate pot decide să utilizeze mai mult 
de 10 % din plafonul național anual 
prevăzut în anexa II, după aprobarea de 
către Comisie în conformitate cu 
articolul 41.

Or. en

Justificare

Toate statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili o limită a procentului pentru 
sprijinul cuplat, pentru a se preveni denaturarea concurenței.

Amendamentul 2139
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (2), statele (3) Prin derogare de la alineatul (2), statele 
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membre care au alocat, timp de cel puțin 
un an în perioada 2010-2013, peste 10 % 
din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la 
articolul 68 alineatul (1) litera (a) punctele 
(i)-(iv) și literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV secțiunea 
6 din regulamentul respectiv, pot decide să 
utilizeze mai mult de 10 % din plafonul 
național anual prevăzut în anexa II, după 
aprobarea de către Comisie în conformitate 
cu articolul 41.

membre care au alocat, timp de cel puțin 
un an în perioada 2010-2013, peste 10 % 
din cuantumul lor disponibil pentru 
acordarea plăților directe prevăzute în 
titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) 
nr. 73/2009, cu excepția titlului IV 
capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 
secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 
68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) și 
literele (b) și (c) din regulamentul 
respectiv, sau a măsurilor prevăzute în 
capitolul 1, cu excepția titlului IV secțiunea 
6 din regulamentul respectiv, pot decide să 
utilizeze mai mult de 10 % din plafonul 
național anual prevăzut în anexa II, după 
aprobarea de către Comisie în conformitate 
cu articolul 41. Prezentul alineat trebuie 
eliminat treptat până cel târziu în 
anul 2016.

Or. en

Amendamentul 2140
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Procentajul plafoanelor naționale 
menționate la alineatele (1) – (3) trebuie 
să fie majorat cu 3 puncte în cazul 
statelor membre care decid să folosească 
cel puțin 3 % din plafonul lor național 
stabilit în anexa II pentru sprijinirea 
producției de culturi proteice în temeiul 
prezentului capitol.

Or. en
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Justificare

Producția de culturi proteice în UE, care, în prezent, se află în deficit, ar trebui încurajată în 
cadrul sprijinului cuplat voluntar și, prin urmare, respectând obligațiile internaționale ale 
UE în cadrul OMC.

Amendamentul 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot revizui decizia pe care au luat-o, în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) și 
să decidă, cu efect din anul 2017:

eliminat

(a) să mărească procentul stabilit la 
alineatele (1) și (2), în limitele prevăzute 
la alineatele respective, dacă este posibil, 
și, dacă este necesar, să modifice 
condițiile de acordare a ajutorului;
(b) să reducă procentul utilizat pentru 
finanțarea sprijinul cuplat și, dacă este 
necesar, să modifice condițiile de 
acordare a sprijinului respectiv;
(c) să înceteze acordarea sprijinului 
prevăzut în prezentul capitol.

Or. fr

Amendamentul 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot revizui decizia pe care au luat-o, în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) și 

(4) Până la data de 1 august a fiecărui an, 
statele membre pot revizui decizia pe care 
au luat-o, în conformitate cu alineatele (1), 
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să decidă, cu efect din anul 2017: (2) și (3) și să decidă, cu efect în anul 
următor:

Or. es

Amendamentul 2143
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot revizui decizia pe care au luat-o, în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) și 
să decidă, cu efect din anul 2017:

(4) Până la data de 1 august a fiecărui an, 
statele membre pot revizui decizia pe care 
au luat-o, în conformitate cu alineatele (1), 
(2) și (3) și să decidă, cu efect din anul 
următor:

Or. bg

Amendamentul 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot revizui decizia pe care au luat-o, în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) și 
să decidă, cu efect din anul 2017:

(4) Până la 1 august 2015 și/sau 
1 august 2017, statele membre pot revizui 
decizia pe care au luat-o în conformitate cu 
alineatele (1), (2) și (3) și să decidă, cu 
efect din anul următor:

Or. en

Amendamentul 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot revizui decizia pe care au luat-o, în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) și 
să decidă, cu efect din anul 2017:

(4) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot revizui decizia pe care au luat-o în 
conformitate cu alineatul (1) și să decidă, 
cu efect din anul 2017:

Or. en

Amendamentul 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot revizui decizia pe care au luat-o, în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) și 
să decidă, cu efect din anul 2017:

(4) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot revizui decizia pe care au luat-o în 
conformitate cu alineatul (1) și să decidă, 
cu efect din anul 2017:

Or. en

Amendamentul 2147
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot revizui decizia pe care au luat-o, în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) și 
să decidă, cu efect din anul 2017:

(4) Până la 1 august 2016, statele membre 
pot revizui decizia pe care au luat-o în 
conformitate cu alineatul (1) și să decidă, 
cu efect din anul 2017:

Or. en
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Amendamentul 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să mărească procentul stabilit la 
alineatele (1) și (2), în limitele prevăzute la 
alineatele respective, dacă este posibil, și, 
dacă este necesar, să modifice condițiile de 
acordare a ajutorului;

(a) să mărească procentul stabilit la 
alineatul (1), în limitele prevăzute la 
alineatele respective, dacă este posibil, și, 
dacă este necesar, să modifice condițiile de 
acordare a ajutorului;

Or. en

Amendamentul 2149
Alyn Smith

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să mărească procentul stabilit la 
alineatele (1) și (2), în limitele prevăzute la 
alineatele respective, dacă este posibil, și, 
dacă este necesar, să modifice condițiile de 
acordare a ajutorului;

(a) să mărească procentul stabilit la 
alineatul (1), în limitele prevăzute la 
alineatele respective, dacă este posibil, și, 
dacă este necesar, să modifice condițiile de 
acordare a ajutorului;

Or. en

Amendamentul 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să mărească procentul stabilit la 
alineatele (1) și (2), în limitele prevăzute la 
alineatele respective, dacă este posibil, și, 
dacă este necesar, să modifice condițiile de 
acordare a ajutorului;

(a) să mărească procentul stabilit la 
alineatele (1), (2) și (3) în limitele 
prevăzute la alineatele respective, dacă este 
posibil, și, dacă este necesar, să modifice 
condițiile de acordare a ajutorului;

Or. es

Amendamentul 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să mărească procentul stabilit la 
alineatele (1) și (2), în limitele prevăzute la 
alineatele respective, dacă este posibil, și, 
dacă este necesar, să modifice condițiile de 
acordare a ajutorului;

(a) să mărească procentul stabilit la 
alineatele (1), (2) și (3) în limitele 
prevăzute la alineatele respective, dacă este 
posibil, și, dacă este necesar, să modifice 
condițiile de acordare a ajutorului;

Or. es

Justificare

Acest amendament solicită o mai mare flexibilitate cu scopul de a urma o abordare mai
prudentă în stadiul inițial de stabilire a măsurilor. Aceste măsuri pot primi o finanțare mai 
mare într-o etapă ulterioară, pe baza rezultatelor obținute în anii anteriori, în cazul în care
cererea este considerată a fi mai mare decât s-a estimat inițial și pot fi extinse pentru a
acoperi și alte domenii care nu au fost vizate inițial.

Amendamentul 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În funcție de decizia luată de fiecare 
stat membru în temeiul alineatelor (1) -
(4) cu privire la procentul din plafonul 

național care urmează să fie utilizat, 
Comisia stabilește anual, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
corespunzător sprijinului în cauză. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În funcție de decizia luată de fiecare 
stat membru în temeiul alineatelor (1) - (4)
cu privire la procentul din plafonul național 
care urmează să fie utilizat, Comisia
stabilește anual, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, plafonul 
corespunzător sprijinului în cauză. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

(5) În funcție de decizia luată de fiecare 
stat membru în temeiul alineatului (1) cu 
privire la procentul din plafonul național 
care urmează să fie utilizat, Comisia 
stabilește anual, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, plafonul 
corespunzător sprijinului în cauză. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2154
Diane Dodds, James Nicholson
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Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În funcție de decizia luată de fiecare 
stat membru în temeiul alineatelor (1) - (4)
cu privire la procentul din plafonul național 
care urmează să fie utilizat, Comisia 
stabilește anual, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, plafonul 
corespunzător sprijinului în cauză. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

(5) În funcție de decizia luată de fiecare 
stat membru în temeiul alineatelor (1) 
și (2) cu privire la procentul din plafonul 
național care urmează să fie utilizat, 
Comisia stabilește anual, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
corespunzător sprijinului în cauză. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2155
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În funcție de decizia luată de fiecare 
stat membru în temeiul alineatelor (1) - (4) 
cu privire la procentul din plafonul național 
care urmează să fie utilizat, Comisia
stabilește anual, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, plafonul 
corespunzător sprijinului în cauză. Actele 
de punere în aplicare respective se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

(5) În funcție de decizia luată de fiecare 
stat membru în temeiul alineatelor (1)-(4) 
cu privire la procentul din plafonul național 
care urmează să fie utilizat, Comisiei i se 
conferă, în conformitate cu articolul 55, 
competența de a adopta acte delegate 
pentru a stabili anual plafonul 
corespunzător sprijinului în cauză.

Or. de

Justificare

Stabilirea plafonului de pentru sprijinul cuplat opțional nu este doar o decizie tehnică.
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Amendamentul 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39a
Sprijinul național suplimentar opțional

(1) Statele membre care decid să 
introducă sprijinul voluntar cuplat în 
sectorul vacilor care alăptează în 
conformitate cu articolul 38 pot acorda 
fermierilor o primă națională 
suplimentară care să se adauge la 
sprijinul cuplat pe care aceștia îl primesc 
pentru același an calendaristic.
(2) Statele membre îi notifică pe fermieri 
cu privire la condițiile care reglementează 
acordarea acestui sprijin național 
suplimentar în același timp și folosind 
aceleași modalități ca și pentru 
notificarea sprijinului cuplat.

Or. fr

Amendamentul 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40 eliminat
Notificare

(1) Deciziile menționate la articolul 39 
trebuie notificate Comisiei până la data 
menționată la articolul respectiv și, cu 
excepția deciziei menționate la articolul 
39 alineatul (4) litera (c), notificarea 
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include informații cu privire la regiunile 
avute în vedere, la tipurile de agricultură 
sau sectoarele selectate și la nivelul 
sprijinului care urmează să fie acordat.
(2) Deciziile menționate la articolul 39 
alineatele (2) și (3) sau, dacă este necesar, 
la articolul 39 alineatul (4) litera (a), 
includ, de asemenea, o descriere detaliată 
a situației particulare din regiunea avută 
în vedere și a particularităților tipurilor de 
agricultură sau ale sectoarelor agricole
specifice, care fac ca procentul menționat 
la articolul 39 alineatul (1) să fie 
insuficient pentru soluționarea 
dificultăților menționate la articolul 38 
alineatul (2) și care justifică creșterea 
nivelului sprijinului.

Or. en

Amendamentul 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Deciziile menționate la articolul 39 
trebuie notificate Comisiei până la data 
menționată la articolul respectiv și, cu 
excepția deciziei menționate la 
articolul 39 alineatul (4) litera (c), 
notificarea include informații cu privire la 
regiunile avute în vedere, la tipurile de 
agricultură sau sectoarele selectate și la 
nivelul sprijinului care urmează să fie 
acordat.

(1) Deciziile menționate la articolul 39 
trebuie notificate Comisiei până la data 
menționată la articolul respectiv și, cu 
excepția deciziei menționate la articolul 39 
alineatul (4) litera (c), notificarea include 
informații cu privire la regiunile avute în 
vedere, la tipurile de agricultură sau 
sectoarele selectate și la nivelul sprijinului 
care urmează să fie acordat, precum și la 
nivelurile actuale ale producției din 
sectorul (sectoarele) și regiunea 
(regiunile) vizate.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se introducă garanții pentru a asigura faptul că sprijinul cuplat se acordă numai 
în măsura în care este necesar pentru crearea unui stimulent în vederea menținerii nivelurilor 
actuale de producție în regiunile în cauză.

Amendamentul 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deciziile menționate la articolul 39
alineatele (2) și (3) sau, dacă este necesar, 
la articolul 39 alineatul (4) litera (a), 
includ, de asemenea, o descriere detaliată a 
situației particulare din regiunea avută în 
vedere și a particularităților tipurilor de 
agricultură sau ale sectoarelor agricole 
specifice, care fac ca procentul menționat 
la articolul 39 alineatul (1) să fie 
insuficient pentru soluționarea dificultăților 
menționate la articolul 38 alineatul (2) și 
care justifică creșterea nivelului sprijinului.

(2) Deciziile menționate la articolul 39
alineatul (2) litera (a) sau după caz 
includ, de asemenea, o descriere detaliată a 
situației particulare din regiunea avută în 
vedere și a particularităților tipurilor de 
agricultură sau ale sectoarelor agricole 
specifice, care fac ca procentul menționat 
la articolul 39 alineatul (1) să fie 
insuficient pentru soluționarea dificultăților 
menționate la articolul 38 alineatul (2) și 
care justifică creșterea nivelului sprijinului.

Or. en

Amendamentul 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Deciziile menționate la articolul 39 
trebuie notificate Comisiei până la data 
menționată la articolul respectiv și, cu 
excepția deciziei menționate la articolul 39
alineatul (4) litera (c), notificarea include 

(1) Deciziile menționate la articolul 39 
trebuie notificate Comisiei până la data 
menționată la articolul respectiv și, cu 
excepția deciziei menționate la articolul 39
litera (c), notificarea include informații cu 
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informații cu privire la regiunile avute în 
vedere, la tipurile de agricultură sau 
sectoarele selectate și la nivelul sprijinului 
care urmează să fie acordat.

privire la regiunile avute în vedere, la 
tipurile de agricultură sau sectoarele 
selectate și la nivelul sprijinului care 
urmează să fie acordat.

Or. en

Amendamentul 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Deciziile menționate la articolul 39 
alineatele (2) și (3) sau, dacă este necesar, 
la articolul 39 alineatul (4) litera (a), 
includ, de asemenea, o descriere detaliată 
a situației particulare din regiunea avută 
în vedere și a particularităților tipurilor de 
agricultură sau ale sectoarelor agricole 
specifice, care fac ca procentul menționat 
la articolul 39 alineatul (1) să fie 
insuficient pentru soluționarea 
dificultăților menționate la articolul 38 
alineatul (2) și care justifică creșterea 
nivelului sprijinului.

(2) Până la data de 1 august a anului care 
urmează primului an de punere în 
aplicare a acestui sprijin și până la 
1 august se comunică Comisiei orice 
modificări care s-au produs în ceea ce 
privește nivelul producției din sectorul 
(sectoarele) și regiunea (regiunile) în care 
a fost introdus sprijinul cuplat.

Or. en

Justificare

Sprijinul cuplat ar trebui să se acorde numai în măsura în care este necesar pentru a crea un 
stimulent în vederea menținerii nivelurilor actuale ale producției în regiunile în cauză.

Amendamentul 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 41
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41 eliminat
Aprobarea de către Comisie

(1) Comisia aprobă, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, decizia 
menționată la articolul 39 alineatul (3) 
sau, dacă este cazul, la articolul 39 
alineatul (4) litera (a), dacă se 
demonstrează existența, în regiunea sau 
în sectorul în cauză, a uneia dintre 
necesitățile de mai jos:
(a) necesitatea de a susține producția 
specifică la un anumit nivel, din cauza 
lipsei de alternative și de a reduce riscul 
de abandonare a producției și de apariție 
a problemelor sociale și/sau de mediu 
aferente;
(b) necesitatea de a asigura 
aprovizionarea constantă a industriei 
locale de prelucrare, pentru a se evita 
astfel consecințele sociale și economice 
negative ale unui eventual proces de 
restructurare aferent;
(c) necesitatea de a compensa 
dezavantajele care îi afectează pe fermieri 
într-un anumit sector și care reprezintă 
consecința perturbărilor prelungite ale 
pieței aferente.
(d) necesitatea de a interveni acolo unde 
existența oricărui alt sprijin disponibil în 
temeiul prezentului regulament, al 
Regulamentului (UE) nr. […] [RDR] sau 
al oricărei scheme aprobate de ajutoare 
de stat este considerată insuficientă 
pentru satisfacerea necesităților 
menționate la literele (a), (b) și (c).
(2) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor menționate la alineatul (1). 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
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examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia aprobă, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, decizia 
menționată la articolul 39 alineatul (3) 
sau, dacă este cazul, la articolul 39 
alineatul (4) litera (a), dacă se 
demonstrează existența, în regiunea sau 
în sectorul în cauză, a uneia dintre 
necesitățile de mai jos:

(1) În cazurile în care, pe baza 
informațiilor furnizate de un stat membru 
în temeiul articolului 40 alineatul (2), 
Comisia consideră că cerințele prevăzute 
la articolul 38 alineatul (4) nu au fost 
îndeplinite, aceasta solicită statului 
membru respectiv, prin intermediul unor
acte de punere în aplicare, să ajusteze 
nivelul sprijinului cuplat pe care îl acordă 
astfel încât acesta să corespundă 
cerințelor. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la
articolul 56 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură mai multe garanții pentru ca sprijinul cuplat să fie acordat numai 
pentru a menține nivelurile producției din regiunile vizate.

Amendamentul 2164
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia aprobă, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, decizia 
menționată la articolul 39 alineatul (3) sau, 
dacă este cazul, la articolul 39 alineatul (4) 
litera (a), dacă se demonstrează existența, 
în regiunea sau în sectorul în cauză, a uneia
dintre necesitățile de mai jos:

(1) Comisiei i se conferă, în conformitate 
cu articolul 55, competența de a adopta 
acte delegate pentru a aproba decizia 
menționată la articolul 39 alineatul (3) sau, 
după caz, la articolul 39 alineatul (4) 
litera (a), dacă se demonstrează existența, 
în regiunea sau în sectorul în cauză, a uneia 
dintre necesitățile de mai jos:

Or. de

Justificare

Aceasta nu este doar o decizie tehnică.

Amendamentul 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia aprobă, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, decizia 
menționată la articolul 39 alineatul (3) sau, 
dacă este cazul, la articolul 39 alineatul 
(4) litera (a), dacă se demonstrează 
existența, în regiunea sau în sectorul în
cauză, a uneia dintre necesitățile de mai 
jos:

(1) Comisia aprobă, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, decizia 
menționată la articolul 39 alineatul (2) 
litera (a) sau după caz, dacă se 
demonstrează existența, în regiunea sau în 
sectorul în cauză, a uneia dintre necesitățile 
de mai jos:

Or. en

Amendamentul 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) necesitatea de a susține producția 
specifică la un anumit nivel, din cauza 
lipsei de alternative și de a reduce riscul 
de abandonare a producției și de apariție 
a problemelor sociale și/sau de mediu 
aferente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) necesitatea de a asigura 
aprovizionarea constantă a industriei 
locale de prelucrare, pentru a se evita 
astfel consecințele sociale și economice 
negative ale unui eventual proces de 
restructurare aferent;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2168
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) necesitatea de a asigura aprovizionarea 
constantă a industriei locale de prelucrare, 
pentru a se evita astfel consecințele sociale 
și economice negative ale unui eventual 

(b) necesitatea de a asigura aprovizionarea 
constantă a industriei locale de prelucrare 
și a lanțurilor alimentare locale, pentru a 
se evita astfel consecințele sociale și 
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proces de restructurare aferent; economice negative ale unui eventual 
proces de restructurare aferent;

Or. en

Amendamentul 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) necesitatea de a compensa 
dezavantajele care îi afectează pe fermieri 
într-un anumit sector și care reprezintă 
consecința perturbărilor prelungite ale 
pieței aferente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) necesitatea de a interveni acolo unde 
existența oricărui alt sprijin disponibil în 
temeiul prezentului regulament, al 
Regulamentului (UE) nr. […] [RDR] sau 
al oricărei scheme aprobate de ajutoare 
de stat este considerată insuficientă 
pentru satisfacerea necesităților
menționate la literele (a), (b) și (c).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2171
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Decizia menționată la articolul 39 
alineatul (3) sau, după caz, la articolul 39 
alineatul (4) litera (a), nu poate determina 
denaturarea pieței și dezechilibrarea 
condițiilor de concurență echitabile din 
Uniune. În astfel de cazuri, Comisia nu 
poate acorda aprobarea.

Or. en

Amendamentul 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 41 – litera 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) necesitatea unui sprijin echitabil și 
proporționat pentru producătorii care 
până în 2013 vor primi plăți pe baza 
nivelului producției din perioadele de 
bază (cap de animal), a randamentului 
sau a cotelor de producție.

Or. es

Justificare

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
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rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Amendamentul 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 41 – litera 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) necesitatea unui sprijin echitabil și 
proporționat pentru producătorii care, în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1782/2003 sau al Regulamentului 
(CE) nr. 73/2009, vor primi plăți pe baza 
nivelului producției din perioadele de 
bază (cap de animal), a randamentului 
sau a cotelor de producție.

Or. es

Amendamentul 2174
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor menționate la alineatul (1).
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

(2) Comisiei i se conferă, în conformitate 
cu articolul 55, competența de a adopta 
acte pentru adoptarea unor norme privind 
procedura de evaluare și de aprobare a 
deciziilor menționate la alineatul (1).

Or. de

Justificare

Aceasta nu este doar o decizie tehnică.
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Amendamentul 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul 1a
Sprijinul pentru fermierii a căror 

principală activitate este agricultura
Articolul 41a
Norme generale
(1) Statele membre acordă fermierilor a 
căror activitate principală este agricultura 
o plată anuală pe unitatea de lucru 
agricolă.
(2) Beneficiarii sunt următorii:
(a) persoanele fizice cu vârsta de cel puțin 
18 ani care nici nu sunt pensionari, nici 
nu beneficiază de o indemnizație de 
invaliditate totală, în ceea ce privește toate 
activitățile agricole, și care obțin cel puțin 
50 % din venitul lor total din activități 
agricole derulate pe exploatațiile lor și 
care își petrec mai puțin de 50 % din 
timpul de lucru cu activități care nu au 
legătură cu agricultura și
(b) persoanele juridice în cadrul cărora 
cel puțin jumătate din acționari sunt 
persoane fizice a căror activitate 
principală este agricultura sau în cadrul 
cărora cel puțin jumătate din acțiuni sau 
din capitalul social este deținut de 
asemenea persoane. Pentru persoanele
juridice constituite exclusiv sau în cea 
mai mare parte din alte persoane juridice
se vor lua în considerare asocierile sau 
legăturile cu alte companii, cu scopul de a 
determina dacă aceste legături sau
asocieri înseamnă că cel puțin jumătate 
din acțiunile sau din capitalul lor social
este deținut de către persoanele fizice a 
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căror activitate principală este
agricultura.
Articolul 41b
Cuantumul plății
Pentru fiecare an relevant, plata pe 
unitate de lucru agricolă anuală se 
calculează prin împărțirea plafonului 
național sau regional stabilit la 
articolul 41c alineatul (1) la numărul de 
unități de lucru agricole anuale 
înregistrate pentru fiecare beneficiar.
Articolul 41c
Dispoziții finale
(1) În vederea finanțării plății menționate 
în prezentul capitol, statele membre 
utilizează 15 % din plafonul național 
anual prevăzut în anexa II.
(2) Comisia stabilește anual, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, plafonul pentru plățile 
menționate în prezentul capitol. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Titlul 4 – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata specifică pentru cultura de bumbac Plata specifică pe perioadă determinată
pentru cultura de bumbac

Or. de
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Amendamentul 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 42 eliminat
Domeniu de aplicare

Se acordă ajutor fermierilor care produc 
bumbac încadrat la codul NC 5201 00, în 
condițiile prevăzute în prezentul capitol 
(„plăți specifice pentru cultura de 
bumbac”).

Or. en

Amendamentul 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43 eliminat
Eligibilitate

(1) Plățile specifice pentru cultura de 
bumbac se acordă pe hectar de suprafață 
eligibilă cultivată cu bumbac. Pentru a fi 
eligibilă, suprafața respectivă trebuie să 
se afle pe un teren agricol autorizat de 
statul membru în cauză pentru producția 
de bumbac, semănat cu soiuri omologate 
și să facă realmente obiectul recoltării în 
condiții de creștere normale.
Plățile specifice pentru cultura de bumbac 
se plătesc pentru bumbacul de calitate 
bună, corectă și vandabilă.
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(2) Statele membre autorizează terenul și 
soiurile menționate la alineatul (1) în 
conformitate cu normele și condițiile care 
urmează să fie adoptate în temeiul 
alineatului (3).
(3) Pentru a asigura o gestionare eficientă 
a plății specifice pentru cultura de 
bumbac, se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 55 privind normele și 
condițiile de autorizare a terenurilor și a 
soiurilor în scopul acordării plății 
specifice pentru cultura de bumbac.
(4) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, norme privind 
procedura de autorizare și de notificare a 
informațiilor privind această autorizare 
către producători. Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 56 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2179
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plățile specifice pentru cultura de bumbac 
se plătesc pentru bumbacul de calitate 
bună, corectă și vandabilă.

Plățile specifice pentru cultura de bumbac 
se plătesc pentru bumbacul de calitate 
bună, corectă și vandabilă. Monocultura 
de bumbac nu este eligibilă.

Or. en

Amendamentul 2180
James Nicholson, Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45 eliminat
Organizații interprofesionale aprobate

(1) În scopul aplicării prezentului capitol, 
„organizație interprofesională aprobată” 
înseamnă o persoană juridică formată din 
fermieri producători de bumbac și din cel 
puțin un egrenor, care desfășoară 
activități precum:
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(a) contribuția la o mai bună coordonare 
a modului de introducere a bumbacului 
pe piață, în special prin studii de cercetare 
și studii de piață;
(b) elaborarea de contracte-tip 
compatibile cu normele Uniunii;
(c) orientarea producției către produse 
care sunt mai bine adaptate la nevoile 
pieței și la cererea consumatorului, în 
special în ceea ce privește calitatea și 
protecția consumatorului;
(d) actualizarea metodelor și a mijloacelor 
de îmbunătățire a calității produsului;
(e) dezvoltarea de strategii de piață pentru 
promovarea bumbacului prin sisteme de 
certificare a calității.
(2) Statele membre în care sunt stabilite 
întreprinderile de egrenat aprobă 
organizațiile interprofesionale care 
îndeplinesc criteriile ce urmează să fie 
stabilite în temeiul alineatului (3).
(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 cu privire la:
(a) criteriile pentru autorizarea 
organizațiilor interprofesionale,
(b) obligațiile producătorilor;

(c) normele aplicabile în cazul în care 
organizația interprofesională aprobată nu 
îndeplinește criteriile respective.

Or. en

Amendamentul 2183
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 46



AM\909525RO.doc 163/181 PE494.491v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46 eliminat
Acordarea plății

(1) Fermierilor li se acordă plata specifică 
pentru cultura de bumbac pe hectar 
eligibil, în conformitate cu articolul 44.
(2) Fermierilor care sunt membrii unei 
organizații interprofesionale autorizate li 
se acordă plata specifică pentru cultura 
de bumbac pe hectar eligibil de pe 
suprafața de bază stabilită la articolul 44 
alineatul (1), majorată cu 2 EUR.

Or. en

Amendamentul 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46 eliminat
Acordarea plății

(1) Fermierilor li se acordă plata specifică 
pentru cultura de bumbac pe hectar 
eligibil, în conformitate cu articolul 44.
(2) Fermierilor care sunt membrii unei 
organizații interprofesionale autorizate li 
se acordă plata specifică pentru cultura 
de bumbac pe hectar eligibil de pe 
suprafața de bază stabilită la articolul 44 
alineatul (1), majorată cu 2 EUR.

Or. en
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Amendamentul 2185
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierilor li se acordă plata specifică 
pentru cultura de bumbac pe hectar 
eligibil, în conformitate cu articolul 44.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2186
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierilor care sunt membrii unei 
organizații interprofesionale autorizate li 
se acordă plata specifică pentru cultura 
de bumbac pe hectar eligibil de pe 
suprafața de bază stabilită la articolul 44 
alineatul (1), majorată cu 2 EUR.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament
Articolul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a
Evaluare
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Comisiei i se solicită să prezinte un raport 
privind eficiența și necesitatea măsurilor 
menționate la articolele 42-46, care 
prevăd o plată specifică pentru cultura de 
bumbac în Bulgaria, Grecia, Portugalia și 
Spania. Raportul trebuie să ajungă la 
Consiliu până la 31 martie 2014 și să 
cuprindă propuneri privind sprijinul 
alternativ pentru sectorul bumbacului 
care să fie compatibile cu evoluția PAC.

Or. de

Amendamentul 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 46a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a

Raportul privind impactul subvențiilor 
pentru bumbac

Comisia pregătește un raport privind 
eficiența măsurilor indicate la 
articolele 42-46 pentru acordarea, în 
sectorul bumbacului din UE, a ajutorului 
menționat în actele de aderare ale 
Bulgariei, Greciei, Portugaliei și Spaniei. 
Raportul este prezentat Consiliului și 
Parlamentului înainte de 31 martie 2014 
și cuprinde recomandări referitoare la 
metode alternative de asigurare a 
sprijinului, compatibile cu evoluțiile din 
cadrul PAC și cu obligația vizând 
coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării, în conformitate cu 
articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en
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Justificare

Continuarea plății specifice pentru cultura de bumbac nu este durabilă din punct de vedere 
ecologic și împiedică progresul dezbaterilor privind comerțul internațional. Comisia ar 
trebui să examineze dacă există o modalitate mai bună de respectare a obligației prevăzute 
de actele de aderare ale Bulgariei, Greciei, Portugaliei și Spaniei.

Amendamentul 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată 
alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot
opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”.

(1) Statele membre pot institui o schemă 
simplificată pentru „fermierii mici”, 
cunoscută drept „schema pentru micii 
fermieri”.

Or. en

Justificare

Schema pentru fermierii mici ar trebui să fie o opțiune voluntară, statele membre putând să 
decidă dacă o aplică sau nu.

Amendamentul 2190
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată 
alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot

(1) Statele membre pot institui o schemă 
simplificată pentru „fermierii mici”, 
cunoscută drept „schema pentru micii 
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opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”.

fermieri”.

Or. en

Amendamentul 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată 
alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot 
opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”.

(1) Statele membre care făceau parte din 
UE înainte de 1 mai 2004 pot opta pentru 
punerea în aplicare a unei scheme 
simplificate, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”.

Or. es

Justificare

Amendamentul propune statelor membre care făceau parte din UE înainte de 1 mai 2004 să 
se asigure că participarea la schema pentru micii fermieri este opțională, întrucât această 
schemă reprezintă, practic, punerea în aplicare a unui sistem paralel de gestionare și, astfel, 
complică în mare măsură funcționarea sistemului direct de plăți.

Amendamentul 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată 
alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot 
opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”.

(1) Statele membre pot institui o schemă 
simplificată pentru micii fermieri conform 
condițiilor stabilite de prezentul titlu. 
Dacă un stat membru pune în aplicare o 
astfel de schemă, fermierii care dețin 
drepturi la plată alocate în 2014 în temeiul 
articolului 21 și care îndeplinesc cerințele 
minime prevăzute la articolul 10 
alineatul (1) pot opta pentru participarea la 
o schemă simplificată, în condițiile 
prevăzute în prezentul titlu, denumită în 
continuare „schema pentru micii fermieri”.

Or. en

Amendamentul 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată 
alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot 
opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”.

(1) Statele membre pot aplica o schemă 
simplificată conform condițiilor stabilite 
de prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”. Fermierii 
care dețin drepturi la plată alocate în 2014 
în temeiul articolului 21 și care 
îndeplinesc cerințele minime prevăzute la 
articolul 10 alineatul (1) pot opta pentru 
participarea la „schema pentru micii 
fermieri”.

Or. en

Justificare

Aplicarea schemei pentru fermierii mici ar trebui să fie o opțiune voluntară pentru statele 
membre și nu numai pentru fermieri.
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Amendamentul 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E. 
Jensen

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată 
alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot 
opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”.

(1) Statele membre pot aplica o schemă 
simplificată conform condițiilor stabilite 
de prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”. Fermierii 
care dețin drepturi la plată alocate în 2014 
în temeiul articolului 21 și care îndeplinesc 
cerințele minime prevăzute la articolul 10 
alineatul (1) pot opta pentru participarea la 
o schemă simplificată, în condițiile 
prevăzute în prezentul titlu, denumită în 
continuare „schema pentru micii fermieri”.

Or. en

Justificare

Acesta este un alt amendament care clarifică faptul că această plată ar trebui aplicată în mod 
voluntar de către statele membre.

Amendamentul 2195
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată 
alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot 
opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”.

(1) Statele membre pot institui o schemă 
conform condițiilor stabilite de prezentul 
titlu, denumită în continuare „schema 
pentru micii fermieri”: Fermierii care 
dețin drepturi la plată alocate în 2014 în 
temeiul articolului 21 și care îndeplinesc 
cerințele minime prevăzute la articolul 10 
alineatul (1) pot opta pentru participarea la 
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o schemă simplificată, în condițiile 
prevăzute în prezentul titlu.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să decidă în mod voluntar dacă aplică schema pentru micii fermieri 
și dacă toate costurile aferente instituirii și gestionării unui sistem paralel reprezintă un 
obiectiv vizat de ele. Există deja alte posibilități de simplificare a procedurilor de aplicare, de 
exemplu fermierii care prezintă cereri în baza aceluiași teren în fiecare an.

Amendamentul 2196
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată 
alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot 
opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare
„schema pentru micii fermieri”.

(1) Statele membre pot introduce o 
schemă specifică simplificată pentru micii 
fermieri, denumită în continuare „schema 
pentru micii fermieri”. Fermierii care 
dețin drepturi la plată alocate în 2014 în 
temeiul articolului 21 și care îndeplinesc 
cerințele minime prevăzute la articolul 10 
alineatul (1) pot opta pentru participarea la 
această schemă, dacă statul membru al 
acestora decide să o introducă, în 
condițiile prevăzute în prezentul titlu.

Or. fr

Amendamentul 2197
James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată (1) Statele membre pot decide ca fermierii 
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alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot
opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”.

care dețin drepturi la plată alocate în 2014 
în temeiul articolului 21 și care 
îndeplinesc cerințele minime prevăzute la 
articolul 10 alineatul (1) să poată dispune 
de opțiunea participării la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”.

Or. en

Amendamentul 2198
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată 
alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot
opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”.

(1) Statele membre pot decide ca fermierii 
care dețin drepturi la plată alocate în 2014 
în temeiul articolului 21 și care îndeplinesc 
cerințele minime prevăzute la articolul 10 
alineatul (1) să poată dispune de opțiunea 
participării la o schemă simplificată, în 
condițiile prevăzute în prezentul titlu, 
denumită în continuare „schema pentru 
micii fermieri”.

Or. en

Amendamentul 2199
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată 
alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 

(1) Statele membre pot decide că fermierii 
care dețin drepturi la plată alocate în 2014 
în temeiul articolului 21 și care îndeplinesc 
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prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot 
opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”.

cerințele minime prevăzute la articolul 10 
alineatul (1) pot opta pentru participarea la 
o schemă simplificată, în condițiile 
prevăzute în prezentul titlu, denumită în 
continuare „schema pentru micii fermieri”.

Or. en

Amendamentul 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată 
alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot 
opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”.

(1) Fermierii care corespund definiției 
fermierului activ prevăzută la articolul 9
pot opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”.

Or. fr

Amendamentul 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care dețin drepturi la plată 
alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și 
care îndeplinesc cerințele minime 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot 
opta pentru participarea la o schemă 
simplificată, în condițiile prevăzute în 
prezentul titlu, denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”.

(1) Statele membre pot decide în mod 
voluntar dacă fermierii care dețin drepturi 
la plată alocate în 2014 în temeiul 
articolului 21 și care îndeplinesc cerințele 
minime prevăzute la articolul 10 
alineatul (1) să opteze pentru participarea 
la o schemă simplificată, în condițiile 
prevăzute în prezentul titlu, denumită în 
continuare „schema pentru micii fermieri”.
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Or. pt

Amendamentul 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pun în aplicare o 
schemă pentru micii fermieri în 
conformitate cu prezentul titlu. Cu toate 
acestea, în cazul în care procentul 
potențialilor beneficiari ai sprijinului 
dintr-un stat membru este mai mic de 5 % 
din numărul total al fermierilor din statul 
membru respectiv, statul în cauză nu 
trebuie să aplice schema pentru micii 
fermieri.

Or. en

Justificare

Pentru a evita birocrația excesivă, stabilirea unei scheme pentru micii fermieri ar trebui să 
fie lăsată la latitudinea statelor membre.

Amendamentul 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fermierii – cu excepția celor din 
statele membre care au optat în temeiul 
dispozițiilor alineatului precedent să nu 
pună în aplicare „schema pentru micii 
fermieri” – care dețin drepturi de plată 
alocate în 2014 în conformitate cu 
articolul 21 și care îndeplinesc cerințele 
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minime prevăzute la articolul 10 
alineatul (1) pot opta să participe la o 
schemă simplificată în temeiul condițiilor 
stabilite în prezentul titlu.

Or. es

Amendamentul 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile acordate în cadrul schemei
pentru micii fermieri înlocuiesc plățile 
care trebuie acordate în temeiul titlurilor 
III și IV.

(2) În scopul prezentului capitol, 
următoarele norme se aplică statelor 
membre care aplică schema pentru micii 
fermieri.

Or. en

Amendamentul 2205
Robert Dušek

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile acordate în cadrul schemei 
pentru micii fermieri înlocuiesc plățile care 
trebuie acordate în temeiul titlurilor III și 
IV.

(2) Statele membre pot decide ca plățile 
acordate în cadrul schemei pentru micii 
fermieri să înlocuiască plățile care trebuie 
acordate în temeiul titlurilor III și IV.

Or. en

Amendamentul 2206
Hynek Fajmon
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile acordate în cadrul schemei 
pentru micii fermieri înlocuiesc plățile care 
trebuie acordate în temeiul titlurilor III și 
IV.

(2) Statele membre pot decide ca plățile 
acordate în cadrul schemei pentru micii 
fermieri să înlocuiască plățile care trebuie 
acordate în temeiul titlurilor III și IV.

Or. en

Amendamentul 2207
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile acordate în cadrul schemei 
pentru micii fermieri înlocuiesc plățile care 
trebuie acordate în temeiul titlurilor III și 
IV.

(2) Plățile acordate în cadrul schemei 
pentru micii fermieri pot înlocui plățile 
care trebuie acordate în temeiul titlurilor III 
și IV, în funcție de decizia statelor 
membre sau a autorităților regionale.

Or. en

Amendamentul 2208
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri sunt scutiți de 
utilizarea practicilor agricole prevăzute în 
titlul III capitolul 2.

eliminat
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Or. en

Justificare

În principiu, toate tipurile de sisteme agricole ar trebui să aibă obligația de a participa, în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute în capitolul 2 titlul III.

Amendamentul 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri sunt scutiți de 
utilizarea practicilor agricole prevăzute în 
titlul III capitolul 2.

eliminat

Or. en

Justificare

Micii fermieri nu ar trebui să fie scutiți de niciuna dintre măsurile de ecologizare.

Amendamentul 2210
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri sunt scutiți de 
utilizarea practicilor agricole prevăzute în 
titlul III capitolul 2.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2211
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri sunt scutiți de 
utilizarea practicilor agricole prevăzute în 
titlul III capitolul 2.

(3) Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri trebuie să respecte 
toate normele privind ecocondiționalitatea 
echivalente cu normele care se aplică în 
cazul plății de bază.

Or. en

Amendamentul 2212
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri sunt scutiți de 
utilizarea practicilor agricole prevăzute în 
titlul III capitolul 2.

(3) Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri sunt scutiți de 
utilizarea practicilor agricole prevăzute în 
titlul III capitolul 2 din prezentul 
regulament. Totuși, aceștia trebuie să 
îndeplinească obligațiile privind 
ecocondiționalitatea prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. [...][HZR].

Or. en

Justificare

Ecocondiționalitatea ar trebui să se aplice în cazul micilor fermieri, întrucât este important 
ca toți fermierii care primesc fonduri din partea UE, indiferent de dimensiunea exploatațiilor 
lor, să respecte standarde ecologice minime.
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Amendamentul 2213
Hynek Fajmon

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora se dovedește că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, își împart 
exploatația cu unicul scop de a beneficia 
de schema pentru micii fermieri. Această 
dispoziție se aplică și fermierilor ale căror 
exploatații sunt rezultatul împărțirii 
respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că nu se 
acordă nicio plată fermierilor în cazul 
cărora se dovedește că, începând cu data 
publicării prezentei propuneri de 
regulament al Comisiei, își împart 
exploatația cu unicul scop de a beneficia 
de schema pentru micii fermieri. Această 
dispoziție se aplică și fermierilor ale căror 
exploatații sunt rezultatul împărțirii 
respective.

eliminat

Or. en
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Justificare

Din cauza dificultăților anticipate în ceea ce privește respectarea dispozițiilor privind clauza 
de eludare (și ținând seama de faptul că, în multe cazuri, monitorizarea acțiunilor 
intenționate ale fermierilor va fi pur și simplu imposibilă), se solicită eliminarea acestei 
dispoziții.

Amendamentul 2215
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care se aplică articolul 20, 
statele membre pot stabili diferite forme 
de finanțare pentru regiunile definite în 
sensul prezentului articol.

Or. pt

Amendamentul 2216
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fermierii care participă la schema 
pentru micii fermieri și care cooperează 
în cadrul unui grup de producători definit 
la articolele 28 și 36 din Regulamentul 
nr. 627 în scopul îmbunătățirii viabilității 
exploatațiilor agricole trebuie să aibă 
acces la o creștere de 25 % a fiecărei plăți 
individuale.

Or. en
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Amendamentul 2217
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când se pune în aplicare 
articolul 20, statele membre pot aloca 
diferite sume regiunilor definite în baza 
respectivului articol.

Or. fr

Justificare

Amendamentul prevede aplicarea regională în temeiul articolului 20.

Amendamentul 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 47a
Norme generale care reglementează 

sprijinul pentru fermele mici
(1)Statele membre acordă o plată anuală 
fermelor mici și micilor fermieri care au 
dreptul la o plată în cadrul schemei de 
plată de bază prevăzută în capitolul 1.
(2) În sensul prezentului capitol, fermele 
mici sau micii fermieri înseamnă 
exploatații având dimensiuni definite de 
statele membre. Criteriile relevante sunt 
prevăzute în actele delegate adoptate de 
Comisie.
(3) Fără a aduce atingere aplicării 
disciplinei financiare, a reducerii și 
plafonării progresive, a reducerii lineare 
menționate la articolul 7 și a eventualelor 
reduceri și excluderi impuse în temeiul 
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articolului 65 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], plata prevăzută la 
alineatul (1) din prezentul articol se 
acordă anual, în momentul activării 
drepturilor la plată de către fermier.
(4) Statele membre stabilesc cuantumul 
plății menționate la alineatul (1) în limita 
fondurilor prevăzute la articolul 51 
alineatul (2) din prezentul regulament.
(5) Fermierii care primesc plăți în temeiul 
schemei de sprijin pentru micile ferme și 
pentru micii fermieri pot lua parte la 
subprogramul tematic prevăzut la 
articolul 8 alineatul (1) litera (b) al treilea 
paragraf din Regulamentul privind 
dezvoltarea rurală.

Or. fr


