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Amendamentul 2293
Mariya Gabriel, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a se garanta că sumele 
destinate finanțării PAC respectă 
plafoanele anuale menționate la articolul 
16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR], trebuie menținută o ajustare a 
nivelului sprijinului direct în orice an 
calendaristic. Ajustarea plăților directe 
trebuie aplicată numai plăților care 
urmează să fie acordate fermierilor și care 
depășesc 5 000 EUR în anul calendaristic 
corespunzător. Având în vedere nivelurile 
plăților directe destinate fermierilor din 
Bulgaria, Croația și România în cadrul 
aplicării mecanismului de introducere 
progresivă a tuturor plăților directe 
acordate în statele membre respective, 
acest instrument de disciplină financiară nu 
trebuie să se aplice în Bulgaria și în 
România decât de la 1 ianuarie 2016, iar 
în Croația de la 1 ianuarie 2022.

(11) Pentru a se garanta că sumele 
destinate finanțării PAC respectă 
plafoanele anuale menționate la articolul 
16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [HZR], trebuie menținută o ajustare a 
nivelului sprijinului direct în orice an 
calendaristic. Ajustarea plăților directe 
trebuie aplicată numai plăților care 
urmează să fie acordate fermierilor și care 
depășesc 5 000 EUR în anul calendaristic 
corespunzător. Având în vedere nivelurile 
plăților directe destinate fermierilor din 
Croația în cadrul aplicării mecanismului de 
introducere progresivă a tuturor plăților 
directe acordate în acest stat membru , 
acest instrument de disciplină financiară nu 
ar trebui să se aplice în Croația decât de la 
1 ianuarie 2022.

Or. en

Amendamentul 2294
Mariya Gabriel, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Considerentul 14 – ultima frază

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Pentru a se asigura tratamentul egal al 
fermierilor din Bulgaria, Croația și 
România, ale căror plăți directe fac 
obiectul introducerii progresive, pragul 
minim trebuie să se bazeze pe 
cuantumurile finale care urmează să fie 

Pentru a se asigura tratamentul egal al 
fermierilor din Croația ale căror plăți 
directe fac obiectul introducerii treptate, 
pragul minim ar trebui să se bazeze pe 
cuantumurile finale care urmează să fie 
acordate la încheierea procesului de 
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acordate la încheierea procesului de 
introducere progresivă.”

introducere progresivă.

Or. en

Amendamentul 2295
Mariya Gabriel, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cadrul introducerii progresive a 
plăților directe, în conformitate cu 
articolul 16, alineatul (1) din prezentul 
articol se aplică Bulgariei și României 
începând cu 1 ianuarie 2016 și Croației 
începând cu 1 ianuarie 2022.

(2) În cadrul introducerii progresive a
plăților directe, în conformitate cu articolul 
16, alineatul (1) din prezentul articol se 
aplică Croației începând cu 1 ianuarie 
2022.

Or. en

Amendamentul 2296
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4 – ultima frază

Textul propus de Comisie Amendamentul

În Croația, pentru anii 2014-2020, 
cuantumul solicitat sau care trebuie acordat 
în conformitate cu alineatul (1) se 
calculează pe baza sumei prevăzute în 
anexa Va secțiunea A, 

În Croația, pentru anii 2014-2020, 
cuantumul solicitat sau care trebuie acordat 
în conformitate cu alineatul (1) se 
calculează pe baza sumei prevăzute în 
anexa Va secțiunea A, fără a avea 
consecințe financiare negative asupra 
sistemului de plăți directe al celor 27 de 
state actuale din UE.

Or. de
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Amendamentul 2297
Mariya Gabriel, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Introducerea progresivă a plăților directe 
în Bulgaria și România

eliminat

Or. en


