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* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a actului pe care 
Parlamentul dorește să îl modifice. Fragmentele preluate ca atare dintr-o 
dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar 
pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de 
sprijin în cadrul politicii agricole comune
(COM(2011)0625final/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011) 0625final/2),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C7-0336/2011),

– având în vedere Actul de aderare din 1979, în special alineatul (6) din Protocolul nr. 4 
privind bumbacul atașat la acesta,

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Curții de Conturi din 8 martie 20121, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 20122,,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 4 mai 20123, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul 
Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru control bugetar, 
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și al Comisiei 
pentru dezvoltare regională (A6-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. subliniază că pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter 
indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu 
se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014-2020;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
3 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a ține seama de noua legislație 
privind schemele de sprijin care poate fi 
adoptată după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290, în 
scopul modificării listei schemelor de 
sprijin reglementate de prezentul 
regulament.

(8) Pentru a ține seama de noua legislație 
privind schemele de sprijin care poate fi 
adoptată după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290, în 
scopul modificării listei schemelor de 
sprijin prevăzute în anexa I la prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie
să se delege Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în scopul stabilirii mai multor 
definiții privind accesul la sprijinul 
acordat în temeiul prezentului 
regulament, al stabilirii cadrului în care 
statele membre trebuie să definească 
activitățile minime care trebuie efectuate 
pe suprafețele păstrate în mod natural într-
o stare adecvată pentru pășunat sau 
cultivare, precum și criteriile care trebuie 

(9) Pentru a se ține seama de anumite 
elemente noi și pentru a se garanta 
protecția drepturilor beneficiarilor, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul stabilirii 
cadrului în care statele membre trebuie să 
definească activitățile minime care trebuie 
efectuate pe suprafețele păstrate în mod 
natural într-o stare adecvată pentru pășunat 
sau cultivare, precum și criteriile care 
trebuie îndeplinite de către fermieri pentru 
a se considera că aceștia au respectat 
obligația de menținere a suprafeței 
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îndeplinite de către fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 
de menținere a suprafeței agricole într-o 
stare adecvată pentru cultivare și criteriile 
pentru determinarea predominanței ierbii 
și a altor plante furajere erbacee în ceea 
ce privește pajiștile permanente.

agricole, care înseamnă orice suprafață de 
teren arabil, de pajiște permanentă și de 
pășuni istorice sau cultivată cu culturi 
permanente, într-o stare adecvată pentru 
cultivare.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a se garanta protecția 
drepturilor beneficiarilor, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat, în scopul adoptării de norme 
privind baza de calculare a reducerilor pe 
care statele membre urmează să le aplice 
fermierilor în temeiul aplicării disciplinei 
financiare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor beneficiari al 
căror scop comercial nu era deloc, sau era 
doar marginal, orientat către realizarea unei 
activități agricole, precum aeroporturi, 
companii de căi ferate, societăți 

(13) Experiența dobândită prin aplicarea 
diverselor scheme de sprijin pentru 
fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în 
unele cazuri, acordat unor persoane fizice 
și juridice al căror scop comercial nu era 
deloc, sau era doar marginal, orientat către 
realizarea unei activități agricole. Pentru a 
asigura o mai bună orientare a sprijinului și 
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imobiliare și societăți care administrează 
terenuri sportive. Pentru a asigura o mai 
bună orientare a sprijinului, statele membre 
trebuie să se abțină de la a acorda plăți 
directe unor asemenea persoane fizice și 
juridice. Fermierii mai mici cu jumătate de 
normă contribuie în mod direct la 
vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care 
aceștia nu trebuie împiedicați să primească 
ajutoare directe.

pentru a-l adapta cât mai mult realității 
naționale, fiecărui stat membru ar trebui 
să i se încredințeze responsabilitatea de a 
defini noțiunea de fermier activ. Astfel, 
statele membre se abțin de la a acorda plăți 
directe unor entități precum societăți de 
transport, aeroporturi, societăți 
imobiliare, societăți care administrează 
terenuri sportive, campinguri sau societăți 
miniere, cu excepția cazului în care 
acestea pot dovedi că îndeplinesc criteriile 
pentru fermierii activi. Fermierii mai mici 
cu jumătate de normă contribuie în mod 
direct la vitalitatea zonelor rurale, motiv 
pentru care aceștia nu ar trebui împiedicați 
să primească ajutoare directe.

Or. fr

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 

(15) Repartizarea sprijinului direct pentru 
venit între fermieri se caracterizează prin 
faptul că se alocă sume disproporționate 
unui număr destul de redus de mari 
beneficiari. Datorită economiilor de mari 
proporții, beneficiarii mai mari nu necesită 
același nivel de sprijin unitar pentru ca 
obiectivul sprijinului pentru venit să fie 
atins în mod eficient. În plus, datorită 
potențialului lor de adaptare, marilor 
beneficiari le este mai ușor să funcționeze 
cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. 
Prin urmare, pentru a îmbunătăți 
repartizarea plăților între fermieri, este 
corect să se introducă un sistem pentru 
marii beneficiari, în care nivelul sprijinului 
să fie redus progresiv și, în cele din urmă, 
plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă 
seama de intensitatea muncii remunerate 
pentru a se evita efectele disproporționate 
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asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
trebuie să se aplice plăților acordate pentru 
practici agricole benefice pentru climă și 
mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. 
Pentru ca plafonarea să devină eficace, 
statele membre trebuie să stabilească 
anumite criterii pentru a evita tranzacțiile 
abuzive ale unor fermieri care doresc să 
evite efectele acesteia. Veniturile obținute 
prin reducerea și de plafonarea plăților 
destinate marilor beneficiari trebuie să 
rămână în statele membre în care au fost 
generate și trebuie să fie utilizate pentru 
finanțarea de proiecte care aduc o 
contribuție semnificativă în domeniul 
inovării, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […] al Parlamentului European și al 
Consiliului din … privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [RDR].

asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți 
angajați. Respectivele niveluri maxime nu 
ar trebui să se aplice plăților acordate 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea 
determina reducerea efectelor benefice pe 
care acestea urmăresc să le realizeze. De 
asemenea, plafonarea nu ar trebui să se 
aplice cooperativelor și altor entități 
juridice care includ mai mulți fermieri 
beneficiari de plăți directe și care primesc 
și direcționează plățile înainte de a le 
distribui integral membrilor lor. Pentru ca 
plafonarea să devină eficace, statele 
membre ar trebui să stabilească anumite 
criterii pentru a evita tranzacțiile abuzive 
ale unor fermieri care doresc să evite 
efectele acesteia. Veniturile obținute prin 
reducerea și de plafonarea plăților destinate 
marilor beneficiari ar trebui să rămână în 
statele membre în care au fost generate și 
ar trebui să fie utilizate pentru finanțarea 
de proiecte care aduc o contribuție 
semnificativă în domeniul inovării, în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … privind sprijinul pentru dezvoltarea 
rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR].

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a facilita implementarea 
plafonării, în special în ceea ce privește 
procedurile pentru acordarea de plăți 
directe fermierilor și transferurile 
corespunzătoare către dezvoltarea rurală, 
trebuie să se stabilească plafoane nete 
pentru fiecare stat membru, pentru a se 

(16) Pentru a facilita implementarea 
plafonării, în special în ceea ce privește 
procedurile pentru acordarea de plăți 
directe fermierilor și transferurile 
corespunzătoare către dezvoltarea rurală, 
ar trebui să se stabilească plafoane nete 
pentru fiecare stat membru și, după caz, 



PR\881154RO.doc 9/69 PE474.052v01-00

RO

limita plățile care trebuie acordate 
fermierilor în urma aplicării plafonării. 
Pentru a se ține seama de particularitățile 
sprijinului PAC acordat în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al 
Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind 
măsurile specifice din domeniul 
agriculturii în favoarea regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al 
Consiliului din 18 septembrie 2006 de 
stabilire a măsurilor specifice în domeniul 
agriculturii în favoarea insulelor mici din 
Marea Egee și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
precum și de faptul că aceste plăți directe 
nu fac obiectul plafonării, plafonul net 
pentru statele membre în cauză nu trebuie
să includă plățile directe respective.

pentru regiuni diferite în cadrul unui stat 
membru, pentru a se limita plățile care 
trebuie acordate fermierilor în urma 
aplicării plafonării. Pentru a se ține seama 
de particularitățile sprijinului PAC acordat 
în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 247/2006 al Consiliului din 
30 ianuarie 2006 privind măsurile specifice 
din domeniul agriculturii în favoarea 
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al 
Consiliului din 18 septembrie 2006 de 
stabilire a măsurilor specifice în domeniul 
agriculturii în favoarea insulelor mici din 
Marea Egee și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, 
precum și de faptul că aceste plăți directe 
nu fac obiectul plafonării, plafonul net 
pentru statele membre în cauză nu ar trebui
să includă plățile directe respective.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea asigurării unei mai bune 
distribuții a sprijinului între terenurile 
agricole din Uniune, inclusiv în statele 
membre care au aplicat schema de plată 
unică pe suprafață prevăzută de 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, o nouă 
schemă de plată de bază trebuie să 
înlocuiască schema de plată unică 
prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 
1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 
2003 de stabilire a normelor comune 
pentru schemele de sprijin direct în cadrul 
politicii agricole comune și de stabilire a 
anumitor scheme de sprijin pentru 
agricultori și menținută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, care a combinat 

(20) În vederea asigurării unei mai bune 
distribuții a sprijinului între terenurile 
agricole din Uniune, inclusiv în statele 
membre care au aplicat schema de plată 
unică pe suprafață prevăzută de 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, o nouă 
schemă de plată de bază ar trebui să 
înlocuiască schema de plată unică 
prevăzută de Regulamentul (CE) 
nr. 1782/2003 al Consiliului din 
29 septembrie 2003 de stabilire a normelor 
comune pentru schemele de sprijin direct 
în cadrul politicii agricole comune și de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin 
pentru agricultori și menținută în 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care a 
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mecanismele de sprijin existente anterior 
într-o schemă unică de plăți directe 
decuplate. Această măsură trebuie să 
determine expirarea drepturilor la plată 
obținute în temeiul regulamentelor 
respective și alocarea de drepturi la plată 
noi, deși tot pe baza numărului de hectare 
eligibile aflate la dispoziția fermierilor în 
primul an de implementare a schemei. 

combinat mecanismele de sprijin existente 
anterior într-o schemă unică de plăți directe 
decuplate. Această măsură ar trebui să 
determine expirarea drepturilor la plată 
obținute în temeiul regulamentelor 
respective și alocarea de drepturi la plată 
noi, deși tot pe baza numărului de hectare 
eligibile aflate la dispoziția fermierilor în 
primul an de implementare a schemei. Cu 
toate acestea, statele membre (sau 
regiunile) care au aplicat schema de plată 
unică pe baza modelului regional ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide ca 
drepturile la plată să nu expire.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil între 
statele membre, prin reducerea legăturii cu 
referințele istorice și având în vedere 
contextul general al bugetului Uniunii. 
Pentru a se asigura o repartizare mai egală 
a sprijinului direct, ținându-se totodată 
seama de diferențele care persistă în ceea 
ce privește nivelul salariilor și costurile de 
producție, nivelurile sprijinului direct pe 
hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În 
perioada în cauză, toate statele membre 
care acordă plăți directe sub nivelul de 
90% din media UE trebuie să elimine o 

(21) Datorită integrării succesive a mai 
multor sectoare în schema de plată unică și 
perioadei următoare de ajustare acordate 
fermierilor, a devenit tot mai dificil să se 
justifice prezența unor diferențe 
individuale semnificative în ceea ce 
privește nivelul sprijinului pe hectar, 
rezultate din utilizarea referințelor istorice. 
Prin urmare, sprijinul direct pentru venit 
trebuie să fie distribuit mai echitabil, prin 
reducerea legăturii cu referințele istorice și 
având în vedere contextul general al 
bugetului Uniunii. Pentru a se asigura o 
repartizare mai egală a sprijinului direct, 
ținându-se totodată seama de diferențele 
care persistă în ceea ce privește nivelul 
salariilor și costurile de producție, 
nivelurile sprijinului direct pe hectar 
trebuie să fie ajustate progresiv. Toate
drepturile la plată activate în 2019 într-un 
stat membru sau într-o regiune ar trebui să
se apropie de o valoare unitară uniformă 
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treime din decalajul dintre nivelul lor 
actual și acest nivel. Această convergență 
trebuie să fie finanțată proporțional de 
către toate statele membre care acordă 
plăți directe peste media Uniunii. În plus,
toate drepturile la plată activate în 2019 
într-un stat membru sau într-o regiune 
trebuie să aibă o valoare unitară uniformă, 
ca urmare a convergenței către această 
valoare care trebuie obținută prin măsuri 
lineare în cursul perioadei de tranziție. Cu 
toate acestea, pentru a se evita consecințele 
financiare perturbatoare pentru fermieri, 
statele membre care au utilizat schema de 
plată unică și în special modelul istoric, 
trebuie autorizate ca, la calcularea valorii 
drepturilor la plată în primul an de 
aplicare a noii scheme, să țină seama,
parțial, de factori istorici. Dezbaterea 
privind următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada care începe în 
2021 trebuie să axeze, de asemenea, 
asupra obiectivului de convergență totală
prin distribuirea în mod egal a sprijinului 
direct în întreaga Uniune Europeană pe 
durata perioadei respective.

sau să atingă o astfel de valoare, ca 
urmare a convergenței către această valoare 
care trebuie obținută prin măsuri lineare în 
cursul perioadei de tranziție. Pentru a se 
evita consecințele financiare perturbatoare 
pentru fermieri, statele membre care au 
utilizat schema de plată unică și în special 
modelul istoric, ar trebui autorizate ca, la 
calcularea valorii drepturilor la plată să țină 
seama de factori istorici. Statele membre 
pot, de asemenea, să limiteze reducerea 
plății de bază pentru exploatații rezultate 
în urma renunțării la modelul istoric.

Or. fr

Justificare

Din motive de coerență și lizibilitate, convergența internă și cea externă ar trebui să fie 
tratate în două considerente. În ceea ce privește convergența internă, în cazul în care este 
necesară o apropiere, statele membre ar trebui să aibă flexibilitatea corespunzătoare pentru 
a determina gradul și ritmul acestei convergențe interne cu scopul de a lua în considerare 
contextul economic al exploatațiilor agricole, precum și importanța relativă a plății de bază 
pentru veniturile fermierilor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pe lângă convergența sprijinului la 
nivel național și regional, ar trebui să se 
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adapteze și pachetele naționale de plăți 
directe pentru ca statele membre în cazul 
cărora plățile directe pe hectar se situează 
sub nivelul de 70 % din media Uniunii să 
reducă cu 30 % propriul decalaj în raport 
cu media UE. Pentru statele membre în 
cazul cărora plățile directe sunt cuprinse 
între 70 %-80 % din media UE, decalajul 
ar trebui să fie redus cu 25 % și, în final, 
pentru statele membre în cazul cărora 
plățile directe sunt de peste 80 % din 
media respectivă, decalajul ar trebui să fie 
redus cu 10 %. După aplicarea acestor 
mecanisme, niciun stat membru nu ar 
trebui să primească sprijin sub nivelul de 
65 % din media Uniunii. Pentru statele 
membre în cazul cărora nivelul sprijinului 
este peste media Uniunii, efortul acestora 
de convergență nu ar trebui să conducă la 
o scădere sub media respectivă. Această 
convergență ar trebui să fie finanțată 
proporțional de către toate statele membre 
în cazul cărora plățile directe se situează 
peste media Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a se garanta protecția 
drepturilor beneficiarilor și pentru a se 
clarifica situațiile specifice care pot apărea 
în cursul aplicării schemei de plată de bază, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul adoptării 
de norme privind eligibilitatea și accesul 
fermierilor la schema de plată de bază în 
caz de moștenire și de moștenire anticipată, 
în caz de moștenire prin contract de 
arendare, de schimbare a formei sau a 

(23) Pentru a se garanta protecția 
drepturilor beneficiarilor și pentru a se 
clarifica situațiile specifice care pot apărea 
în cursul aplicării schemei de plată de bază, 
ar trebui să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul adoptării 
de norme privind eligibilitatea și accesul 
fermierilor la schema de plată de bază în 
caz de moștenire și de moștenire anticipată, 
în caz de moștenire prin contract de 
arendare, de schimbare a formei sau a 
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denumirii juridice, precum și în caz de 
fuziune sau de scindare a exploatației; în 
scopul adoptării de norme privind 
calcularea valorii și a numărului de 
drepturi la plată sau a creșterii valorii 
acestora în ceea ce privește alocarea de 
drepturi la plată, inclusiv norme privind 
posibilitatea de a stabili o valoare și un 
număr provizoriu de drepturi la plată sau o 
creștere provizorie a valorii drepturilor la 
plată alocate pe baza cererii fermierului, 
norme privind condițiile de stabilire a 
valorii și a numărului provizoriu și 
definitiv de drepturi la plată, precum și 
norme referitoare la cazurile în care un 
contract de vânzare sau de arendare ar 
putea afecta alocarea unor drepturi la plată; 
în scopul adoptării de norme privind 
stabilirea și calcularea valorii și 
numărului de drepturi la plată primite din 
rezerva națională; în scopul adoptării de 
norme privind modificarea valorii unitare a 
drepturilor la plată în cazul părților de 
drepturi la plată și criterii pentru alocarea 
drepturilor la plată în conformitate cu 
utilizarea rezervei naționale și fermierilor 
care nu au solicitat sprijin în 2011.

denumirii juridice, precum și în caz de 
fuziune sau de scindare a exploatației; în 
scopul adoptării de norme privind 
calcularea valorii și a numărului de 
drepturi la plată sau a creșterii valorii 
acestora în ceea ce privește alocarea de 
drepturi la plată, inclusiv norme privind 
posibilitatea de a stabili o valoare și un 
număr provizoriu de drepturi la plată sau o 
creștere provizorie a valorii drepturilor la 
plată alocate pe baza cererii fermierului, 
norme privind condițiile de stabilire a 
valorii și a numărului provizoriu și 
definitiv de drepturi la plată, precum și 
norme referitoare la cazurile în care un 
contract de vânzare sau de arendare ar 
putea afecta alocarea unor drepturi la plată; 
în scopul adoptării de norme privind 
stabilirea și calcularea valorii și 
numărului de drepturi la plată primite din 
rezerva națională; în scopul adoptării de 
norme privind modificarea valorii unitare a 
drepturilor la plată în cazul părților de 
drepturi la plată și criterii pentru alocarea 
drepturilor la plată în conformitate cu 
utilizarea rezervei naționale și fermierilor 
care nu au solicitat sprijin în 
perioada 2009-2011.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu. În acest 
scop, statele membre ar trebui să utilizeze 
o parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală 
pentru practicile obligatorii care trebuie 
aplicate de către fermierii care abordează 
în mod prioritar obiectivele strategice în 
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parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective trebuie să se aplice și fermierilor 
ale căror exploatații sunt integral sau 
parțial situate în zonele „Natura 2000”, 
care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
trebuie să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

domeniul climei și al mediului. Practicile 
respective ar trebui să ia forma unor 
acțiuni simple, generalizate, necontractuale 
și anuale care depășesc cadrul 
ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și a pășunilor istorice, 
întreținerea culturilor perene asociate cu 
practici agronomice adecvate și zonele de 
interes ecologic. Practicile respective ar 
trebui să se aplice și fermierilor ale căror 
exploatații sunt integral sau parțial situate 
în zonele „Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 
mai 1992 privind conservarea habitatelor
naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică, și al Directivei 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. Acest lucru 
este valabil și pentru agricultorii care 
participă la programe de agromediu în 
cadrul dezvoltării rurale sau la un sistem 
național de certificare recunoscut pentru 
interesul său față de mediu.

Or. fr
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se garanta că obligațiile la 
care face referire măsura privind 
diversificarea culturilor sunt aplicate în 
mod proporțional și nediscriminatoriu și 
conduc la ameliorarea protecției 
mediului, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării definiției termenului 
„cultură” și a normelor privind aplicarea 
măsurii respective.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pajiști permanente sunt menținute ca atare 
de către fermieri, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul adoptării de norme privind aplicarea 
măsurii respective.

(28) Pentru a se garanta că terenurile cu 
pajiști permanente și cu pășuni istorice
sunt menținute ca atare de către fermieri, 
ar trebui să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în scopul adoptării 
de norme privind aplicarea măsurii 
respective.

Or. en



PE474.052v01-00 16/69 PR\881154RO.doc

RO

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a se asigura implementarea în 
mod eficient și coerent a măsurii privind 
zonele de interes ecologic, ținându-se 
totodată seama de particularitățile statelor 
membre, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul definirii mai amănunțite a tipurilor
de zone de interes ecologic menționate în 
cadrul măsurii respective și în scopul 
adăugării și al definirii altor tipuri de zone 
de interes ecologic care pot fi luate în 
considerare în vederea respectării 
procentajului menționat în cadrul măsurii 
respective.

(29) Pentru a se asigura implementarea în 
mod eficient și coerent a măsurii privind 
zonele de interes ecologic, ținându-se 
totodată seama de particularitățile statelor 
membre, ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
scopul stabilirii unor criterii suplimentare 
pentru tipurile de zone de interes ecologic 
menționate în cadrul măsurii respective și 
în scopul adăugării altor tipuri de zone de 
interes ecologic care pot fi luate în 
considerare în vederea respectării 
procentajului menționat în cadrul măsurii 
respective.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 

(33) Statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat ar trebui limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
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mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar 
pentru crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, trebuie să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

mediu și/sau sociale. Statele membre ar 
trebui autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre ar trebui autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat ar trebui acordat 
pentru a crea un stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de ocupare a 
forței de muncă sau de producție în 
regiunile respective sau pentru a sprijini 
sectoarele sau producția care prezintă 
avantaje importante pentru ameliorarea 
mediului, pentru combaterea schimbărilor 
climatice sau pentru biodiversitate. Acest 
sprijin ar trebui să fie disponibil, de 
asemenea, pentru fermierii care, la 
31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, ar trebui să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

Or. fr
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Ar trebui instituită o schemă simplă 
și specifică destinată micilor fermieri 
pentru a reduce costurile administrative 
aferente gestionării și controlării sprijinului 
direct. În acest scop, trebuie instituită o 
plată forfetară care să înlocuiască toate 
plățile directe. Trebuie introduse norme 
care să prevadă simplificarea formalităților, 
printre altele prin reducerea obligațiilor 
impuse micilor fermieri, cum sunt cele 
legate de depunerea cererilor pentru sprijin, 
de practicile agricole benefice pentru climă 
și mediu, de ecocondiționalitate și de 
controale, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a 
periclita atingerea obiectivelor generale ale 
reformei, înțelegându-se că legislația 
Uniunii, astfel cum este menționată în 
anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] 
[HZR], se aplică micilor fermieri. 
Obiectivul schemei respective trebuie să 
fie sprijinirea structurii agricole existente a 
fermelor mici din Uniune, fără a împiedica 
dezvoltarea spre structuri mai competitive. 
Din acest motiv, accesul la schemă trebuie
limitat la exploatațiile existente.

(38) Statele membre ar trebui autorizate 
să utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe în vederea 
instituirii unei scheme simple și specifice
destinate micilor fermieri pentru a reduce 
costurile administrative aferente gestionării 
și controlării sprijinului direct. În acest 
scop, ar trebui instituită o plată forfetară 
care să înlocuiască toate plățile directe. Ar 
trebui introduse norme care să prevadă 
simplificarea formalităților, printre altele 
prin reducerea obligațiilor impuse micilor 
fermieri, cum sunt cele legate de depunerea 
cererilor pentru sprijin, de practicile 
agricole benefice pentru climă și mediu, de 
ecocondiționalitate și de controale, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. […] [HZR], fără a periclita atingerea 
obiectivelor generale ale reformei, 
înțelegându-se că legislația Uniunii, astfel 
cum este menționată în anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], se 
aplică micilor fermieri. Obiectivul schemei 
respective ar trebui să fie sprijinirea 
structurii agricole existente a fermelor mici 
din Uniune, fără a împiedica dezvoltarea 
spre structuri mai competitive. Din acest 
motiv, accesul la schemă ar trebui limitat 
la exploatațiile existente.

Or. fr
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre trebuie
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. În 
același timp, statele membre în care nivelul 
sprijinului direct rămâne sub 90 % din 
nivelul mediu al Uniunii trebuie să aibă 
posibilitatea de a transfera fonduri din 
sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea 
rurală către plafonul lor pentru plăți 
directe. Aceste alegeri trebuie făcute, în 
anumite limite, o singură dată pentru 
întreaga perioadă de aplicare a prezentului 
regulament.

(43) În vederea consolidării politicii lor de 
dezvoltare rurală, statele membre ar trebui
să aibă posibilitatea de a transfera fonduri 
din plafonul lor pentru plăți directe către 
sprijinul destinat dezvoltării rurale. 
Totalitatea cuantumurilor transferate 
astfel vor trebuie utilizate fără 
cofinanțare. Statele membre a căror 
situație în materie de dezvoltare rurală 
este mai puțin favorabilă ar trebui să aibă 
posibilitatea de a consolida acest transfer.
În plus, toate statele membre ar trebui să 
fie în măsură să majoreze cuantumul 
transferat proporțional cu fondurile care 
nu au fost alocate în cadrul sprijinului 
acordat zonelor care se confruntă cu 
constrângeri naturale. Acestea au, de 
asemenea, posibilitatea de a transfera 
fondurile neutilizate în cadrul ecologizării 
pentru a acorda sprijin suplimentar 
măsurilor de agromediu în cadrul 
dezvoltării rurale. În același timp, statele 
membre în care nivelul sprijinului direct 
rămâne sub 90 % din nivelul mediu al 
Uniunii ar trebui să aibă posibilitatea de a 
transfera fonduri din sprijinul pe care îl 
alocă pentru dezvoltarea rurală către 
plafonul lor pentru plăți directe. Aceste 
alegeri ar trebui făcute, în anumite limite, 
o singură dată pentru întreaga perioadă de 
aplicare a prezentului regulament.

Or. fr
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) o schemă simplificată pentru micii 
agricultori; 

(vii) o schemă voluntară simplificată 
pentru micii agricultori;

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul modificării listei 
schemelor de sprijin prevăzute în anexa I.

În vederea asigurării securității juridice,
se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 de modificare a listei 
schemelor de sprijin prevăzute în anexa I, 
în măsura necesară pentru a ține seama 
de noile acte legislative cu privire la 
schemele de sprijin care pot fi adoptate 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. xm

Justificare

Modificarea listei schemelor de sprijin (anexa I) trebuie să intre sub incidența procedurii 
legislative ordinare, în timp ce posibilitatea de a recurge la acte delegate nu trebuie să vizeze 
decât schemele de sprijin prevăzute într-o anumită anexă.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– creșterea sau cultivarea de produse – producția agricolă care include creșterea 
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agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și întreținerea 
acestora în scopuri agricole; 

sau cultivarea de produse agricole, inclusiv 
recoltarea, mulgerea, reproducerea 
animalelor și întreținerea acestora în 
scopuri agricole; 

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 
permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente;

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 
permanentă și de pășuni istorice sau 
cultivată cu culturi permanente;

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri 
consacrate producției de iarbă și de alte 
plante furajere erbacee (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație timp de cel puțin cinci ani; 
această noțiune poate include și alte specii 
adecvate pentru pășunat, cu condiția să 
rămână predominante iarba și alte plante 
furajere erbacee;

(h) „pajiști permanente și pășuni istorice” 
înseamnă terenuri consacrate producției de 
iarbă și de alte plante furajere (cultivate sau 
spontane) care nu au făcut parte din 
sistemul de rotație a culturilor din 
exploatație; această noțiune poate include 
și alte specii sau particularități importante
pentru definirea terenurilor drept pășuni 
istorice; 

Or. xm

Justificare

Pe de o parte, se ține seama de pajiștile permanente nu numai de pășunile permanente pentru 
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a lua în considerare crescătorii de animale din domeniul creșterii extensive și, pe de altă 
parte, se simplifică definiția, precum și controalele.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” 
înseamnă toate plantele erbacee care se 
găsesc în mod tradițional pe pășunile 
naturale sau care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pășuni sau
pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate 
pentru pășunatul animalelor);

(i) „plante furajere erbacee” înseamnă toate 
plantele erbacee care, în statul membru în 
cauză, sunt incluse în mod normal în 
amestecurile de semințe pentru pajiști 
(indiferent dacă sunt sau nu utilizate pentru 
pășunatul animalelor);

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilirii mai multor definiții privind 
accesul la sprijinul acordat în temeiul 
prezentului regulament;

eliminat

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilirii unor criterii care trebuie 
îndeplinite de fermieri pentru a se 
considera că aceștia au respectat obligația 

(c) stabilirii cadrului în care statele 
membre urmează să definească criteriile
care trebuie îndeplinite de fermieri pentru a 
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de a menține suprafața agricolă într-o stare 
adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (c);

se considera că aceștia au respectat 
obligația de a menține suprafața agricolă 
într-o stare adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, în conformitate cu 
alineatul (1) litera (c);

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stabilirii unor criterii pentru 
determinarea predominanței ierbii și a 
altor plante furajere erbacee, în scopul 
aplicării alineatului (1) litera (h).

eliminat

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru ca valoarea totală a plăților directe 
să nu depășească plafoanele stabilite în 
anexa III, statele membre trebuie să 
efectueze o reducere lineară a 
cuantumurilor tuturor plăților directe, cu 
excepția plăților directe acordate în temeiul 
Regulamentelor (CE) nr. 247/2006 și (CE) 
nr. 1405/2006.

Pentru ca valoarea totală a plăților directe 
să nu depășească plafoanele stabilite în 
anexa III, statele membre trebuie să 
efectueze o reducere lineară a 
cuantumurilor tuturor plăților directe, cu 
excepția plăților directe acordate în temeiul 
Regulamentelor (CE) nr. 247/2006 și (CE) 
nr. 1405/2006. Statele membre pot aplica 
praguri de reducere diferite la nivel 
regional, în cazul în care decid să aplice 
schema de plată de bază la nivelul 
respectiv, în conformitate cu articolul 20 
alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Pentru a oferi o mai mare flexibilitate statelor membre.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55, cu privire la normele privind 
baza de calculare a reducerilor pe care 
statele membre urmează să le aplice 
fermierilor în conformitate cu alineatele 
(1) și (2) din prezentul articol.

eliminat

Or. en

Justificare

Confirmarea competențelor bugetare ale PE și a procedurii de codecizie.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul anual al plăților directe 
este mai mic de 5 % din veniturile totale 
obținute de acestea din activități 
neagricole, în cel mai recent an fiscal; 
sau

eliminat

Or. en



PR\881154RO.doc 25/69 PE474.052v01-00

RO

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o 
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c).

(b) suprafețele lor agricole sunt în principal 
suprafețe menținute în mod natural într-o
stare adecvată pentru pășunat sau pentru 
cultivare, iar persoanele respective nu 
desfășoară pe suprafețele în cauză 
activitatea minimă stabilită de statele 
membre în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1) litera (c); sau

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) aceste persoane nu s-au implicat într-
o activitate de producție agricolă în 
anul 2011.

Or. en

Justificare

Prin adăugarea acestei condiții, nu numai că ar fi împiedicată apariția unui potențial aflux 
de proprietari de terenuri care nu desfășoară activități agricole, ci ar fi excluși de la 
participarea la noul regim de sprijin direct și acei proprietari de terenuri care nu desfășoară 
activități agricole, dar care solicită în prezent acordarea de plăți.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre stabilesc criterii 
obiective și nediscriminatorii adecvate 
pentru a se asigura că niciun fel de plăți 
directe nu sunt acordate unei persoane 
fizice sau juridice:
(a) ale cărei activități agricole nu 
reprezintă o parte importantă a tuturor 
activităților sale economice; sau
(b) al cărei principal obiect de activitate 
nu îl reprezintă desfășurarea de activități 
agricole.
Unele entități precum societăți de 
transport, aeroporturi, societăți 
imobiliare, societăți care administrează 
terenuri sportive, campinguri sau societăți 
miniere nu pot fi considerate, în prealabil, 
drept fermieri activi și nu pot fi 
beneficiari de plăți directe, cu excepția 
cazului în care acestea pot dovedi că nu li 
se aplică criteriile menționate la primul 
paragraf literele (a) și (b).
După informarea Comisiei, statele 
membre pot decide să adauge alte entități 
la cele menționate la al doilea paragraf.

Or. fr

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criterii pentru stabilirea cuantumului 
plăților directe relevante în scopul aplicării 
alineatelor (1) și (2), în special în primul an 
de alocare a drepturilor la plată, dacă 

(a) fără a aduce atingere articolului 18 
alineatul (2), criterii pentru stabilirea 
cuantumului plăților directe relevante în 
scopul aplicării alineatelor (1) și (2), în 
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valoarea drepturilor la plată nu este încă 
stabilită definitiv, precum și în cazul noilor 
fermieri;

special în primul an de alocare a drepturilor 
la plată, dacă valoarea drepturilor la plată 
nu este încă stabilită definitiv, precum și în 
cazul noilor fermieri; și

Or. en

Justificare
Noua alocare a drepturilor la plată ar trebui să fie voluntară în statele membre care au pus 
pe deplin în aplicare modelul regional, în conformitate cu Regulamentul actual (CE) 
nr. 73/2009. 

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) excepții de la regula potrivit căreia, 
dacă cifrele respective nu sunt 
disponibile, trebuie luate în calcul 
veniturile din cel mai recent an fiscal și

eliminat

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cu 70 % în cazul tranșei de peste 250 000 
EUR și de până la 300 000 EUR;

– cu 80 % în cazul tranșei de peste 250 000 
EUR.

Or. xm

Justificare

Ar trebui să se prevadă o reducere mai importantă a cuantumului tranșei de peste 250 000 
EUR. De exemplu, fără a se ține seama de salarii, prin reducerea cu 80 % a tranșei de peste 
250 000 EUR, un fermier care a beneficiat de 370 000 EUR ar primi 244 000 EUR, în timp 
ce, prin reducerea cu 70 %, sprijinul acordat acestuia ar fi de 256 000 EUR.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– pentru cuantumul obținut după 
aplicarea acestor reduceri se stabilește 
plafonul de 300 000 EUR.

Or. xm

Justificare

Aceasta este o adaptare tehnică de stabilire a plafonului la 300 000 EUR, după aplicarea 
reducerilor pentru fiecare tranșă.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cu 100 % în cazul tranșei de peste 
300 000 EUR.

eliminat

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) nu se aplică 
cooperativelor și altor entități juridice 
care includ mai mulți fermieri beneficiari 
de plăți directe și care primesc și 
direcționează plățile înainte de a le 
distribui în întregime membrilor lor care 
sunt supuși, în mod individual, 
alineatului (1). 
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Or. fr

Justificare

La momentul aplicării plafonării, este necesar să se evite ca unele entități precum 
cooperativele, GAEC, CUMA, să aplice reduceri care vizează numai membrii individuali.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de 1 august 2013, Belgia, 
Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, 
Țările de Jos, Spania, Suedia și Regatul 
Unit pot decide să crească cu cel mult 
10 puncte procentuale procentul din 
plafoanele lor anuale menționat la primul 
paragraf. 

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentul din plafoanele anuale 
menționat la primul paragraf poate fi 
majorat cu cel mult 5 puncte procentuale 
în acele state membre care decid să nu 
aplice sau care decid să aplice doar 
parțial plata pentru zonele care se 
confruntă cu constrângeri naturale, în 
conformitate cu titlul III capitolul 3 din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

În cazul în care un stat membru decide să nu aplice sau să aplice doar parțial plata pentru 
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zonele care se confruntă cu constrângeri naturale în cadrul pilonului I, statul membru 
respectiv ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera către pilonul II fondurile nealocate în 
cauză.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia la care se face referire la primul 
paragraf trebuie notificată Comisiei până 
la data menționată la paragraful respectiv.

Deciziile la care se face referire la primul 
paragraf și la paragrafele 1a și 1b nu pot 
conduce simultan la un transfer mai mare 
de 20 % din plafoanele naționale anuale 
menționate la primul paragraf. Aceste 
decizii trebuie notificate Comisiei până la 
data menționată la primul paragraf.

Or. fr

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procentul notificat în conformitate cu al 
doilea paragraf este același pentru anii 
menționați la alineatul (1) primul paragraf.

Procentele notificate în conformitate cu 
paragraful anterior vor fi aceleași pentru 
anii menționați la alineatul (1) primul 
paragraf.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot adăuga fondurile 
nealocate rezultate din aplicarea 
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articolului 33 la transferurile realizate în 
favoarea măsurilor de dezvoltare rurală 
menționate la primul paragraf sub formă 
de sprijin din partea Uniunii pentru 
măsurile de agromediu și climatice din 
cadrul programelor de dezvoltare rurală 
finanțate din FEADR, în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. [...] [RDR].

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera fondurile neutilizate în cadrul 
ecologizării către măsurile de agromediu și climatice.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schemele de sprijin enumerate în anexa I 
sunt puse în aplicare fără a aduce atingere 
reexaminărilor care pot fi realizate în orice 
moment, în funcție de evoluția economică 
și de situația bugetară.

Schemele de sprijin enumerate în anexa I 
sunt puse în aplicare fără a aduce atingere 
reexaminărilor care pot fi realizate printr-
un act legislativ în orice moment, printr-un 
act legislativ, în funcție de evoluția 
economică și de situația bugetară.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul acordat în cadrul schemei de 
plată de bază se pune la dispoziția 
agricultorilor dacă aceștia obțin drepturi la 
plată în temeiul prezentului regulament 
prin intermediul primei alocări în temeiul 
articolului 21, din rezerva națională în 

(1) Sprijinul acordat în cadrul schemei de 
plată de bază se pune la dispoziția 
agricultorilor dacă aceștia obțin drepturi la 
plată în temeiul prezentului regulament 
prin intermediul primei alocări în temeiul 
articolului 21, din rezerva națională în 
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temeiul articolului 23 sau prin transfer în 
temeiul articolului 27.

temeiul articolului 23, prin transfer în 
temeiul articolului 27 sau, cu condiția ca 
exploatația acestora să se afle pe teritoriul 
unui stat membru care a decis să utilizeze 
opțiunea prevăzută la alineatul (2) 
paragraful 1a, dacă aceștia dețin drepturi 
la plată obținute în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și / sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Or. en

Justificare

Fermierii din statele membre (sau regiuni), care aplică modele complet regionalizate de 
scheme de plată unică (single payment scheme – SPS), beneficiază deja de drepturi la plată 
pentru toate zonele eligibile. Prin urmare, nu este necesară introducerea unui sistem complet 
nou. 

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
statele membre care, la 
31 decembrie 2013, aplică schema de 
plată unică pe baza modelului regional 
prevăzut la articolul 59 din Regulamentul 
(CE) nr. 1782/2003 pot decide, până la 
1 august 2013, să mențină drepturile la 
plată alocate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și / sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Or. en

Justificare

Fermierii din statele membre (sau regiuni), care aplică modele complet regionalizate de 
scheme de plată unică (single payment scheme – SPS), beneficiază deja de drepturi la plată 
pentru toate zonele eligibile. Prin urmare, nu este necesară introducerea unui sistem complet 
nou. 
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, plafonul 
național anual pentru schema de plată de 
bază prin deducerea cuantumurilor anuale 
care urmează să fie stabilite în 
conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II. Respectivele acte de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, pentru 
fiecare stat membru, plafonul național 
anual pentru schema de plată de bază prin 
deducerea cuantumurilor anuale care 
urmează să fie stabilite în conformitate cu 
articolele 33, 35, 37 și 39 din plafonul 
național anual stabilit în anexa II. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 56 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz, 
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și economice și potențialul 
agricol regional sau structura instituțională 
sau administrativă a acestora.

(1) Statele membre pot decide, înaintea 
datei de 1 august 2013, să aplice schema de 
plată de bază la nivel regional. În acest caz, 
statele membre delimitează regiunile în 
conformitate cu criterii obiective și 
nediscriminatorii, precum caracteristicile 
agronomice și socioeconomice și 
potențialul agricol regional sau structura 
instituțională sau administrativă a acestora.

Or. fr

Justificare

Forța de muncă ar trebui să fie un criteriu de care să se țină seama. 
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva alineatului (2), drepturile la 
plată se alocă fermierilor dacă aceștia 
solicită alocarea drepturilor la plată în 
cadrul schemei de plată de bază până la 15 
mai 2014, cu excepția cazurilor de forță 
majoră și a unor circumstanțe excepționale.

(1) Sub rezerva alineatului (2) al 
prezentului articol și fără a aduce 
atingere articolului 18 alineatul (2), 
drepturile la plată se alocă fermierilor dacă 
aceștia solicită alocarea drepturilor la plată 
în cadrul schemei de plată de bază până la 
15 mai 2014, cu excepția cazurilor de forță 
majoră și a unor circumstanțe excepționale.

Or. en

Justificare

Noua alocare a drepturilor la plată ar trebui să fie voluntară în statele membre care au pus 
în aplicare un model complet regionalizat. 

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii care, în 2011, au activat cel 
puțin un drept la plată în cadrul schemei de 
plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul 
schemei de plată unică pe suprafață, 
ambele în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată 
în primul an de aplicare a schemei de plată 
de bază dacă au dreptul să primească plăți 
directe în conformitate cu articolul 9.

(2) Fermierii care, în perioada 2009-2011, 
au activat cel puțin un drept la plată în 
cadrul schemei de plată unică sau au 
solicitat sprijin în cadrul schemei de plată 
unică pe suprafață, ambele în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, 
primesc drepturi la plată în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază dacă au 
dreptul să primească plăți directe în 
conformitate cu articolul 9.

Or. xm

Justificare

Este necesară extinderea perioadei, iar nu limitarea acesteia la un an, situație care ar putea 
conduce la excluderea fermierilor care, din cauza unor împrejurări speciale, nu au avut 
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posibilitatea de a-și activa dreptul la plată.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
2011:

Prin derogare de la primul paragraf, 
fermierii primesc drepturi la plată în primul 
an de aplicare a schemei de plată de bază 
dacă au dreptul să primească plăți directe 
în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 
perioada 2009-2011:

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În caz de vânzare sau de arendare a 
întregii exploatații sau a unei părți a 
acesteia, persoanele fizice sau juridice
care se conformează dispozițiilor 
alineatului (2), prin contract semnat înainte 
de 15 mai 2014, pot transfera dreptul de a 
primi drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) unui singur fermier, cu 
condiția ca acesta din urmă să se respecte 
condițiile prevăzute la articolul 9. 

(3) În caz de vânzare, de scindare sau de 
arendare a întregii exploatații sau a unei 
părți a acesteia, fermierii care se 
conformează dispozițiilor alineatului (2), 
prin contract semnat înainte de 
15 mai 2014, pot transfera dreptul de a 
primi drepturi la plată în conformitate cu 
alineatul (1) fermierilor care primesc 
exploatația sau o parte a acesteia, cu 
condiția ca acesta din urmă să se respecte 
condițiile prevăzute la articolul 9. 

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibil transferul dreptului de a primi drepturi la plată către mai multe 
persoane și acest drept ar trebui să fie transferabil și în caz de scindare.
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

(2) Statele membre care au aplicat schema 
de plată unică prevăzută în Regulamentul 
(CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea 
valorii unitare a drepturilor la plată 
prevăzute la alineatul (1) la o sumă 
echivalentă cu cel puțin 20 % din plafonul 
național sau regional stabilit în temeiul 
articolului 19 sau 20, după aplicarea 
reducerii lineare prevăzute la articolul 23 
alineatul (1).

Or. fr

Justificare

Trebuie să se asigure o tranziție mai lentă în cursul primului an de punere în aplicare a 
reformei.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot majora pragurile 
pentru plafoanele naționale menționate la 
articolul 33 alineatul (1) sau la 
articolul 35 alineatul (1), cu scopul de a 
da prioritate unor beneficiari selectați la 
nivel național, în sensul definiției 
fermierilor activi, pe baza unor criterii 
obiective și nediscriminatorii. Comisia 
este notificată cu privire la decizia 
respectivă înainte de 1 august 2013.

Or. en
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Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Începând cel târziu cu anul de cerere 
2019, toate drepturile la plată dintr-un stat 
membru sau, în cazul aplicării articolului 
20, dintr-o regiune trebuie să aibă o valoare 
unitară uniformă.

(5) Începând cel târziu cu anul de 
cerere 2019, toate drepturile la plată dintr-
un stat membru sau, în cazul aplicării 
articolului 20, dintr-o regiune:

(a) trebuie să aibă o valoare unitară 
uniformă; sau

(b) se pot abate cu cel mult 20 % de la 
valoarea unitară medie.

Or. fr

Justificare

Convergența spre o valoare unitară în 2019 poate reprezenta o schimbare prea radicală în 
anumite cazuri. Prin urmare, ar trebui să se permită statelor membre o anumită flexibilitate 
în ceea ce privește ritmul de convergență pe care acestea intenționează să îl aplice.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La momentul aplicării alineatelor (2), (3) 
și (5), statele membre pot lua măsuri 
astfel încât, în caz de reducere a 
drepturilor la plată la nivel de exploatație, 
aceste drepturi activate în 2019 să nu fie 
sub nivelul de 30 % din drepturile activate 
în 2014. 

Or. fr

Justificare

Anumite exploatații ale căror drepturi la plată pe hectar sunt foarte diferite de media UE pot 
fi grav afectate; prin urmare, este necesar ca statele membre să poată lua măsuri pentru a 
limita reducerea plății de bază.
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Reducerea nu trebuie să 
depășească 3 % decât, dacă este necesar, 
pentru a acoperi necesitățile în materie de 
alocare prevăzute la alineatul (4) pentru 
anul 2014. 

(1) Fiecare stat membru creează o rezervă 
națională. În acest scop, în primul an de 
aplicare a schemei de plată de bază, statele 
membre efectuează o reducere procentuală 
lineară a plafonului schemei de plată de 
bază la nivel național pentru a constitui 
rezerva națională. Pentru anul 2014, 
reducerea nu trebuie să depășească 3 % 
decât, dacă este necesar, pentru a acoperi 
necesitățile în materie de alocare prevăzute 
la alineatul (4). Pentru anii următori, 
statele membre pot stabili anual pragul de 
reducere pe baza necesităților în materie 
de alocare.

Or. xm

Justificare

Întrucât statele membre au obligația de a crea o rezervă națională, acestea trebuie, cu 
excepția primului an, să aibă posibilitatea de a stabili procentul în funcție de propriile 
necesități, precum și modalitățile de realizare a acestei reduceri.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) alocării drepturilor la plată 
fermierilor ale căror exploatații se află pe 
teritoriul unui stat membru care a luat 
decizia de a utiliza opțiunea prevăzută la 
articolul 18 alineatul (2) și care nu au 
obținut un drept la plată în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau cu 
ambele regulamente, la declararea 
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zonelor agricole eligibile pentru 
anul 2014; 

Or. xm

Justificare

Este necesar ca rezerva să poată fi utilizată și în cazul în care drepturile nu au fost activate 
sau în cazul în care au fost doar parțial activate.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) alocării drepturilor la plată 
fermierilor care au început activitatea 
agricolă după 2011 și care desfășoară 
activități în sectoare agricole specifice 
care urmează să fie definite de către 
statele membre pe baza unor criterii 
obiective și nediscriminatorii;

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide cu privire la 
diferitele utilizări prioritare ale rezervei 
naționale prevăzute la prezentul alineat.

Or. en
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Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atunci când aplică alineatul (4) și 
alineatul (5) litera (a), statele membre 
stabilesc valoarea drepturilor la plată 
alocate fermierilor pe baza valorii medii 
naționale sau regionale a drepturilor la 
plată în anul alocării.

(6) Atunci când aplică alineatul (4) și 
alineatul (5) literele (a), (aa) și (ab), 
statele membre stabilesc valoarea 
drepturilor la plată alocate fermierilor pe 
baza valorii medii naționale sau regionale a 
drepturilor la plată în anul alocării.

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 28 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile care trebuie să fie aplicate de 
statele membre pentru alocarea 
drepturilor la plată fermierilor care nu au 
activat niciun drept în 2011 sau care nu au 
solicitat sprijin în 2011 în cadrul schemei 
de plată unică pe suprafață, în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (2), precum și 
pentru alocarea drepturilor la plată în cazul 
aplicării clauzei contractuale menționate la 
articolul 21 alineatul (3);

(e) criteriile care trebuie să fie aplicate de 
statele membre atunci când decid să aloce 
drepturi la plată fermierilor care nu au 
activat niciun drept în perioada 2009-2011
sau care nu au solicitat sprijin în 
perioada 2009-2011 în cadrul schemei de 
plată unică pe suprafață, în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (2), precum și pentru 
alocarea drepturilor la plată în cazul 
aplicării clauzei contractuale menționate la 
articolul 21 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 28 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) norme privind declararea și activarea (g) norme privind conținutul declarației și 
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drepturilor la plată; cerințele pentru activarea drepturilor la 
plată;

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii care au dreptul la o plată în 
cadrul schemei de plată de bază menționate 
în capitolul 1 trebuie să aplice, pe 
hectarele lor eligibile definite la 
articolul 25 alineatul (2), următoarele 
practici agricole în beneficiul climei și 
mediului:

(1) Statele membre acordă o plată anuală 
pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu fermierilor care au dreptul 
la o plată în cadrul schemei de plată de 
bază menționate în capitolul 1, în cazul în 
care aceștia aplică, pe hectarele lor 
eligibile definite la articolul 25 
alineatul (2), următoarele practici:

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cultivarea a trei culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe mai mult 
de 3 hectare și nu este în întregime utilizat 
pentru producția de iarbă (cultivată sau 
spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului;

(a) cultivarea a două culturi diferite pe 
terenul lor arabil, în cazul în care terenul 
arabil al fermierului se întinde pe o 
suprafață cuprinsă între 5 și 20 de hectare 
și a trei culturi diferite în cazul în care 
terenul arabil al fermierului se întinde pe 
mai mult de 20 de hectare.

Or. fr
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Justificare

Chiar dacă această măsură nu se aplică fermierilor al căror teren arabil este mai mic de 
5 hectare, ar trebui să se facă o distincție între exploatațiile de peste 20 de hectare și cele sub 
20 de hectare.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) menținerea pajiștilor permanente 
existente în exploatațiile lor; și

(b) menținerea pajiștilor permanente și a 
pășunilor istorice existente în exploatațiile 
lor;

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) menținerea culturilor permanente 
existente în exploatațiile lor asociate cu 
practici agronomice specifice; și

Or. fr

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4) și nici aplicării disciplinei financiare, 
reducerile lineare în conformitate cu 
articolul 7 și orice reduceri și penalități 
impuse în temeiul Regulamentului (UE) 

(2) Fără a aduce atingere alineatelor (3) 
și (4), aplicării disciplinei financiare și nici 
reducerilor lineare în conformitate cu 
articolul 7, statele membre acordă plata 
menționată în prezentul capitol fermierilor 
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nr. […] [HZR], statele membre acordă 
plata menționată în prezentul capitol 
fermierilor care respectă acele practici 
dintre cele trei menționate la alineatul (1) 
care sunt importante pentru ei și în funcție 
de conformitatea lor cu articolele 30, 31 și 
32.

care respectă acele practici menționate la 
alineatul (1) care sunt aplicabile 
exploatației lor și în funcție de 
conformitatea lor cu articolele 30, 31, 31a
și 32.

Or. fr

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fermierii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea 
ce privește agricultura ecologică au 
dreptul ipso facto la plata menționată în 
prezentul capitol.

(4) Fermierii au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol, dacă fac 
parte din următoarele categorii:

– fermieri care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în ceea 
ce privește agricultura ecologică sau
– beneficiari ai plăților pentru agromediu 
și climă stabilite în conformitate cu 
articolul 29 din Regulamentul (UE) 
nr. […] [RDR].

Or. en

Justificare

Se exclud plățile duble acordate atât în cadrul măsurilor de ecologizare, cât și în cadrul 
măsurilor de agromediu și climatice din programele de dezvoltare rurală. Amendamentele 41 
și 42 depuse la Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR] asigură faptul că toate măsurile de 
agromediu și climatice nu constau numai în cerințe de ecologizare.
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Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007.

Primul paragraf se aplică numai unităților 
unei exploatații care sunt utilizate pentru 
producția ecologică în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 sau care intră sub incidența 
măsurilor de agromediu și climatice în 
conformitate cu articolul 29 din 
Regulamentul (UE) nr.°[...] [RDR].

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fermierii ale căror exploatații sunt 
certificate în conformitate cu sistemele 
naționale sau regionale de certificare 
ecologică au dreptul ipso facto la plata 
menționată în prezentul capitol.

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru definirea în 
continuare a condițiilor privind 
angajamentele și sistemele de certificare 
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menționate la alineatul (4a) cu scopul de 
a garanta că acestea sunt de aceeași 
natură ca practicile menționate la 
alineatul (1) și că aduc climei și mediului 
beneficii suplimentare comparativ cu 
toate practicile relevante menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier 
este mai mare de 3 hectare și nu este 
acoperit în întregime cu pășune (cultivată 
sau spontană), nu este lăsat integral în 
pârloagă sau nu este cultivat în întregime 
cu culturi aflate sub apă o mare parte a 
anului, suprafața arabilă trebuie cultivată 
cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna 
dintre aceste trei culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 5 % din terenul 
arabil, iar cultura principală nu trebuie să 
depășească 70 % din terenul arabil.

(1) Dacă terenul agricol al unui fermier se 
întinde pe o suprafață cuprinsă între 5 și 
20 de hectare, suprafața arabilă trebuie 
cultivată cu cel puțin două culturi diferite. 
Niciuna dintre aceste culturi nu trebuie să 
acopere mai puțin de 10 % din terenul 
arabil:

dacă terenul arabil al unui fermier este 
mai mare de 20 de hectare, suprafața 
arabilă trebuie cultivată cu cel puțin trei 
culturi diferite. Cultura principală nu 
trebuie să acopere mai mult de 70 % din 
terenul arabil și cele două culturi 
principale cumulate nu trebuie să acopere 
mai mult de 95 % din terenul arabil.

Or. en
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Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Primul paragraf nu se aplică 
exploatațiilor:
– dacă terenul arabil este în întregime 
utilizat pentru producția de iarbă sau de 
alte furaje, este lăsat integral în pârloagă, 
este cultivat cu culturi aflate sub apă o 
mare parte a anului sau dacă prezintă 
combinații între acestea; sau
– dacă terenul arabil al unui fermier este 
de aproximativ 50 de hectare și mai mult 
de 80 % din zona agricolă eligibilă a 
exploatației este acoperită de pajiști 
permanente și pășuni istorice sau de 
culturi permanente.

Or. en

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În sensul prezentului articol, 
„cultură” înseamnă orice cultură 
enumerată în anexa Va.

Or. en
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Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să stabilească 
definiția termenului „cultură” și normele 
privind aplicarea calculării precise a 
ponderii diferitelor culturi.

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a adăuga alte culturi la 
cele menționate în anexa Va și pentru a 
stabili normele privind aplicarea calculării 
precise a ponderii diferitelor culturi.

Or. fr

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 31 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pajiștile permanente Pajiștile permanente și pășunile istorice

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii mențin ca pajiște permanentă 
suprafețele din exploatațiile lor declarate ca 
atare în cererea depusă în temeiul 
articolului 74 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru 
anul de cerere 2014, denumite în 
continuare „suprafețe de referință cu pajiști 
permanente”.

(1) Fermierii mențin ca pajiște permanentă 
și ca pășuni istorice suprafețele din 
exploatațiile lor declarate ca atare în 
cererea depusă în temeiul articolului 74 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. XXX (HZ) pentru anul de cerere 2014, 
denumite în continuare „suprafețe de 
referință cu pajiști permanente și cu pășuni 
istorice”.
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Or. en

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente trebuie mărite în cazul în care 
fermierul are obligația să reconvertească 
suprafețele în pajiști permanente în 2014 
și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 
93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

Suprafețele de referință cu pajiști 
permanente și cu pășuni istorice trebuie 
mărite în cazul în care fermierul are 
obligația să reconvertească suprafețele în 
pajiști permanente și în pășuni istorice în 
2014 și/sau în 2015, în conformitate cu 
articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. […] 
HZR.

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente. 
Limita respectivă nu se aplică în caz de 
forță majoră sau în circumstanțe 
excepționale.

(2) Fermierii trebuie autorizați să 
convertească cel mult 5 % din suprafețele 
lor de referință cu pajiști permanente și cu 
pășuni istorice. Limita respectivă nu se 
aplică în caz de forță majoră sau în 
circumstanțe excepționale.

Or. en
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Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente, în conformitate cu 
alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea 
pajiștilor permanente, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente în 
cazul în care este depășită reducerea 
autorizată menționată la alineatul (2) , 
precum și modificarea suprafețelor de 
referință cu pajiști permanente în cazul 
transferării terenurilor.

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 prin care să prevadă norme 
privind mărirea suprafețelor de referință cu 
pajiști permanente și cu pășuni istorice, în 
conformitate cu alineatul (1) primul 
paragraf, reînnoirea pajiștilor permanente 
și a pășunilor istorice, reconversia 
suprafeței agricole în pajiști permanente și 
în pășuni istorice în cazul în care este 
depășită reducerea autorizată menționată la 
alineatul (2), precum și modificarea 
suprafețelor de referință cu pajiști 
permanente și cu pășuni istorice în cazul 
transferării terenurilor.

Or. en

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Culturi permanente

(1) Fermierii care dețin culturi 
permanente, cum ar fi plantații de 
măslini, podgorii sau livezi, aplică practici 
agronomice specifice care implică o 
perturbare minimă a solului și acoperirea 
ecologică a suprafeței solului. 
(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 pentru a defini în continuare 
practicile agronomice specifice 
menționate la alineatul (1), precum și 
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normele privind aplicarea practicilor 
agronomice specifice. 

Or. en

Justificare

Culturile permanente asociate cu practici agronomice adecvate pot juca un rol important 
pentru mediul înconjurător, și anume prin protecția solului. Acesta este cazul plantațiilor de 
măslini, al podgoriilor sau al livezilor care implică perturbări reduse ale solului și 
acoperirea ecologică a suprafeței solului. 

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fermierii se asigură că cel puțin 7 % 
din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii). 

(1) În cazul în care zona agricolă eligibilă 
este mai mare de 20 de hectare, fermierii 
se asigură că cel puțin 7 % din hectarele lor 
eligibile, astfel cum sunt definite la 
articolul 25 alineatul (2), cu excepția 
suprafețelor cu pajiște permanentă, cu 
pășuni istorice și cu culturi permanente 
definite la articolul 31a alineatul (1), 
reprezintă zone de interes ecologic, precum 
pârloage, terase, elemente de peisaj 
precum arbuștii sau zidurile de piatră, 
zone de protecție, terenuri cultivate cu 
culturi fixatoare de azot și zone 
împădurite, în conformitate cu articolul 25 
alineatul (2) litera (b) punctul (ii). 

Or. en

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), 
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procentul minim indicat la alineatul 
respectiv se reduce la cel puțin 5 % în 
cazul întreprinderilor comune ale 
grupurilor de fermieri care creează zone 
învecinate continue de interes ecologic.

Or. en

Justificare

Ar trebui încurajată cooperarea între fermieri în scopul creării unor coridoare de 
biodiversitate.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 în scopul definirii mai 
amănunțite a tipurilor de zone de interes 
ecologic menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol și în scopul adăugării și al 
definirii altor tipuri de zone de interes 
ecologic care pot fi luate în considerare 
pentru respectarea procentajului menționat 
la alineatul respectiv. 

(2) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 de stabilire a unor criterii 
suplimentare pentru tipurile de zone de 
interes ecologic menționate la 
alineatele (1) și (1a) din prezentul articol 
în scopul calificării drept zone de interes 
ecologic și al adăugării altor tipuri de zone 
la cele menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol care pot fi luate în 
considerare pentru respectarea 
procentajului menționat la alineatul 
respectiv. 

Or. en

Amendamentul 86

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 

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

Or. en

Amendamentul 87

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) care îndeplinesc, dacă este necesar, 
anumite criterii obiective și 
nediscriminatorii stabilite de statele 
membre.

Or. xm

Justificare

Statele membre pot defini, după caz, condiții de eligibilitate suplimentare, inclusiv în materie 
de formare sau de competență, pentru a asigura într-un mod eficient viabilitatea economică a 
tinerilor fermieri care beneficiază de această plată specifică.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2 – teza 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.

Or. fr
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Amendamentul 89

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. fr

Amendamentul 90

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. fr

Amendamentul 91

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
statele membre pot majora pragurile 
pentru plafoanele naționale menționate la 
primul paragraf, cu scopul de a da 
prioritate unor beneficiari selectați la 
nivel național, pe baza unor criterii 
obiective și nediscriminatorii. Decizia 
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respectivă este notificată Comisiei înainte 
de 1 august 2013.

Or. en

Amendamentul 92

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 1 august 2015 și 1 august 2017, 
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 93

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, 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
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Amendamentul 94

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; sau
– sunt deosebit de importante pentru 
protecția sau ameliorarea mediului 
și / sau a climei și / sau a biodiversității.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să fie posibilă sprijinirea producției sau a sectoarelor care aduc beneficii mediului, 
climei sau biodiversității, indiferent dacă acestea se confruntă sau nu cu dificultăți economice 
deosebite.

Amendamentul 95

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

Plățile cuplate ar trebui să fie acordate independent de plata de bază pentru a lua în 
considerare producția animală de către exploatațiile fără terenuri.

Amendamentul 96

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 55 de stabilire a măsurilor 
tranzitorii care urmează să se aplice 
acestor fermieri.

Or. en

Amendamentul 97

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 de producție în 
regiunile în cauză.

Or. fr

Justificare

Sprijinul cuplat trebuie să poată fi utilizat nu numai pentru a menține nivelurile de producție, 
ci și nivelul de ocupare a forței de muncă, dacă este cazul.
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Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, 
sprijinul cuplat poate fi acordat într-o 
limită care o depășește pe cea necesară 
pentru menținerea nivelurilor de 
producție existente, în cazul în care 
sprijinul cuplat este destinat mediului. 
Statul membru în cauză stabilește această 
limită în funcție de anumite obiective sau 
provocări legate de mediu. Limita astfel 
stabilită este notificată Comisiei în 
conformitate cu articolul 40 și este 
aprobată în conformitate cu articolul 41.

Or. fr

Justificare

În cazul sectoarelor sau al tipurilor de agricultură care aduc beneficii mediului, este 
necesară sprijinirea producției, în plus față de simpla menținere a volumelor existente.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – teza 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
ulterior:

Or. en

Justificare

Oferă statelor membre o mai mare flexibilitate în gestionarea sprijinului cuplat.
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Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să modifice condițiile de acordare a 
sprijinului cuplat;

Or. fr

Justificare

Dispozițiile ar trebui să poată fi modificate fără a aduce totuși atingere bugetului alocat 
pentru sprijinul cuplat.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc cuantumul 
plății anuale din cadrul schemei pentru 
micii fermieri la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor 
(2) și (3):

(1) Statele membre pot stabili cuantumul 
plății anuale din cadrul schemei pentru 
micii fermieri la unul dintre următoarele 
niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor 
(2) și (3):

Or. en

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un cuantum care să nu depășească 15 %
din plata medie pe beneficiar acordată la 
nivel național;

(a) un cuantum care să nu depășească 25 %
din plata medie pe beneficiar acordată la 
nivel național;

Or. en
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Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un cuantum corespunzător plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum trei.

(b) un cuantum corespunzător plății medii 
pe hectar acordate la nivel național, 
înmulțit cu o cifră care corespunde 
numărului de hectare – maximum cinci.

Or. en

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) nu 
trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici 
mai mare de 1 000 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 500 
EUR sau mai mare de 1 000 EUR, 
cuantumul respectiv se rotunjește în sus 
sau în jos, până la valoarea minimă sau 
respectiv maximă.

(2) Cuantumul menționat la alineatul (1) nu 
trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici 
mai mare de 1 500 EUR. Fără a aduce 
atingere articolului 51 alineatul (1), dacă 
aplicarea alineatului (1) determină 
stabilirea unui cuantum mai mic de 500 
EUR sau mai mare de 1 500 EUR, 
cuantumul respectiv se rotunjește în sus 
sau în jos, până la valoarea minimă sau 
respectiv maximă.

Or. en

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care au utilizat opțiunea 
prevăzută la articolul 20 alineatul (1) pot 
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aplica praguri de reducere diferite la nivel 
regional.

Or. fr

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă cuantumul total al plăților care 
trebuie efectuate în cadrul schemei 
destinate micilor fermieri depășește 10 %
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II, statele membre aplică o reducere lineară 
a cuantumurilor care trebuie plătite în 
conformitate cu prezentul titlu, pentru a 
respecta procentul respectiv.

(2) Dacă cuantumul total al plăților care 
trebuie efectuate în cadrul schemei 
destinate micilor fermieri depășește 15 %
din plafonul național anual stabilit în anexa 
II, statul membru în cauză aplică o 
reducere lineară a cuantumurilor care 
trebuie plătite în conformitate cu prezentul 
titlu, pentru a respecta procentul respectiv.

Or. fr

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie

(în mii de euro)
An calendaristic 2014 2015 2016 2017 2018 2019 și anul următor

Belgia 553 521 544 065 534 632 525 205 525 205 525 205
Bulgaria 655 661 737 164 810 525 812 106 812 106 812 106
Republica Cehă 892 698 891 875 891 059 890 229 890 229 890 229
Danemarca 942 931 931 719 920 534 909 353 909 353 909 353
Germania 5 275 876 5 236 176 5 196 585 5 156 970 5 156 970 5 156 970
Estonia 108 781 117 453 126 110 134 749 134 749 134 749
Irlanda 1 240 652 1 239 027 1 237 413 1 235 779 1 235 779 1 235 779
Grecia 2 099 920 2 071 481 2 043 111 2 014 751 2 014 751 2 014 751
Spania 4 934 910 4 950 726 4 966 546 4 988 380 4 988 380 4 988 380
Franța 7 732 611 7 694 854 7 657 219 7 619 511 7 619 511 7 619 511
Italia 4 023 865 3 963 007 3 902 289 3 841 609 3 841 609 3 841 609
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Cipru 52 273 51 611 50 950 50 290 50 290 50 290
Letonia 163 261 181 594 199 895 218 159 218 159 218 159
Lituania 396 499 417 127 437 720 458 267 458 267 458 267
Luxemburg 34 313 34 250 34 187 34 123 34 123 34 123
Ungaria 1 298 104 1 296 907 1 295 721 1 294 513 1 294 513 1 294 513
Malta 5 316 5 183 5 050 4 917 4 917 4 917
Țările de Jos 806 975 792 131 777 320 762 521 762 521 762 521
Austria 707 503 706 850 706 204 705 546 705 546 705 546
Polonia 3 038 969 3 066 519 3 094 039 3 121 451 3 121 451 3 121 451
Portugalia 573 046 585 655 598 245 610 800 610 800 610 800
România 1 472 005 1 692 450 1 895 075 1 939 357 1 939 357 1 939 357
Slovenia 141 585 140 420 139 258 138 096 138 096 138 096
Slovacia 386 744 391 862 396 973 402 067 402 067 402 067
Finlanda 533 932 534 315 534 700 535 075 535 075 535 075
Suedia 710 853 711 798 712 747 713 681 713 681 713 681
Regatul Unit 3 624 384 3 637 210 3 650 038 3 662 774 3 662 774 3 662 774

Amendamentul

2014 2015 2016 2017 2018 2019 și anul următor

Belgia 554 701 548 646 542 261 535 640 535 640 535 640

Bulgaria 657 571 735 055 805 495 814 887 814 887 814 887

Republica Cehă 891 307 892 742 893 686 894 054 894 054 894 054

Danemarca 940 086 929 824 919 002 907 781 907 781 907 781

Germania 5 237 224 5 180 053 5 119 764 5 057 253 5 057 253 5 057 253

Estonia 113 168 125 179 137 189 149 199 149 199 149 199

Irlanda 1 236 214 1 235 165 1 233 425 1 230 939 1 230 939 1 230 939

Grecia 2 098 834 2 075 923 2 051 762 2 026 710 2 026 710 2 026 710

Spania 4 939 152 4 957 834 4 973 833 4 986 451 4 986 451 4 986 451

Franța 7 655 794 7 572 222 7 484 090 7 392 712 7 392 712 7 392 712

Italia 4 024 567 3 980 634 3 934 305 3 886 268 3 886 268 3 886 268

Cipru 52 155 51 585 50 985 50 362 50 362 50 362

Letonia 176 500 206 565 236 630 266 695 266 695 266 695

Lituania 402 952 426 070 449 189 472 307 472 307 472 307

Luxemburg 33 943 33 652 33 341 33 015 33 015 33 015

Ungaria 1 295 776 1 297 535 1 298 579 1 298 791 1 298 791 1 298 791

Malta 5 365 5 306 5 244 5 180 5 180 5 180

Țările de Jos 809 722 800 883 791 561 781 897 781 897 781 897

Austria 706 071 706 852 707 242 707 183 707 183 707 183

Polonia 3 079 652 3 115 887 3 152 121 3 188 356 3 188 356 3 188 356

Portugalia 582 466 598 550 614 635 630 719 630 719 630 719

România 1 485 801 1 707 131 1 928 460 2 002 237 2 002 237 2 002 237

Slovenia 140 646 139 110 137 491 135 812 135 812 135 812
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Slovacia 391 608 397 576 403 543 409 511 409 511 409 511

Finlanda 533 451 535 518 537 295 538 706 538 706 538 706

Suedia 709 922 712 820 715 333 717 357 717 357 717 357

Regatul Unit 3 652 541 3 655 113 3 657 684 3 660 255 3 660 255 3 660 255

Or. en

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

[Plafoanele menționate în anexa III] [Plafoanele sunt ajustate în conformitate 
cu adoptarea / respingerea articolului 11, 
astfel cum a fost modificat de către PE.]

Or. fr

Justificare

În cazul în care se aduc modificări articolului 11 privind plafonarea, anexa III trebuie 
modificată în consecință.

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Anexa Va (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Va
Lista culturilor menționate la articolul 30
grâu comun de primăvară sau meslin
destinate însămânțării sau alac
grâu comun de iarnă sau meslin destinate 
însămânțării sau alac
grâu dur
secară de primăvară
secară de iarnă
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orz de primăvară
orz de iarnă
ovăz de primăvară
ovăz de iarnă
porumb
orez
sorg boabe
hrișcă sau mei sau semințe de iarba-
cănărașului
manioc sau arorut sau salep sau 
topinambur sau batată
rapiță sau colză
floarea-soarelui
boabe de soia
arahide
semințe de in
alte plante oleaginoase sau fructe 
oleaginoase
lucernă sau sparcetă sau trifoi sau lupin 
ori măzăriche sau sulfină sau latir și 
seradelă
mazăre sau năut sau fasole ori linte sau 
alte legume cu păstăi
cartofi
sfeclă de zahăr
trestie de zahăr
porumb dulce
hamei
in
cânepă
tutun
tomate
ceapă sau ceapă eșalotă ori usturoi sau 
praz sau alte legume aliacee
varză sau conopidă ori varză creață sau 
gulii sau legume comestibile similare din 
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familia Brassicaceae
lăptucă
cicoare
morcovi sau napi sau sfeclă roșie pentru 
salată ori barba-caprei sau țelină de 
rădăcină sau ridichi sau rădăcinoase 
comestibile similare
castraveți sau cornișoni
legume cu păstaie
avocado
pepene sau papaya
șofran
cimbru sau busuioc ori melisă sau mentă 
sau oregano sau rozmarin sau salvie
roșcove
bumbac

Or. en

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Anexa VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această anexă se elimină.

Or. fr

Justificare

Întrucât la articolul 36 se stabilește o valoare uniformă pentru toate statele membre, această 
anexă nu mai este relevantă.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Europa se confruntă în prezent cu un context social, economic, financiar și ecologic 
excepțional, care impune un răspuns politic la toate nivelurile. Unul dintre aceste niveluri este 
reprezentat de agricultură și de universul rural, ale căror politici comune necesită o 
reconfigurare curajoasă pentru a putea face față provocărilor prezente și viitoare.

Agricultorii europeni trebuie să dispună în continuare de condițiile adecvate pentru a putea 
garanta populației un grad corespunzător de auto-aprovizionare cu alimente și materii prime 
de calitate, într-o cantitate suficientă și la prețuri accesibile.

Acest lucru implică asocierea activității agricole cu tehnici de producție durabilă și adoptarea, 
în ceea ce privește agricultura europeană, a unei viziuni orientate spre viitor, care să combine
competitivitatea și durabilitatea. Această viziune trebuie să ia în considerare faptul că 
durabilitatea nu se referă doar la componenta ecologică, ci mai ales la viabilitatea pe termen 
lung a agriculturii atât din punct de vedere economic, cât și social. Astfel, tranziția către o 
agricultură ecologică în Europa constituie o condiție „sine qua non” a viabilității acestei 
agriculturi. 

Totodată, agricultura europeană trebuie să își mențină competitivitatea în fața principalilor săi 
parteneri comerciali, care beneficiază de subvenții ridicate și/sau respectă norme de producție 
mai puțin exigente.

Sectorul agricol poate și trebuie să contribuie într-o manieră relevantă la concretizarea noii 
Strategii „Europa 2020” în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, inovarea și 
crearea de locuri de muncă. Aceasta presupune acordarea unei atenții deosebite zonelor rurale, 
în special zonelor defavorizate, vizând consolidarea dinamicii sociale și economice a acestora, 
într-un context de durabilitate.

Noua politică pentru agricultură și universul rural în Europa trebuie să se bazeze pe triada 
„legitimitate/echitate/eficiență”: alocarea resurselor în scopurile recunoscute ca fiind pozitive 
de către contribuabili și de către societate, o distribuire cât mai corectă între agricultori, 
regiuni și statele membre și o utilizare care să asigure optimizarea rezultatelor dorite.

Ținând cont de diversitatea ridicată a agriculturii europene, care trebuie conservată, și de 
necesitatea menținerii unui cadru normativ comun pentru aplicarea politicii agricole și de 
dezvoltare rurală, subsidiaritatea trebuie să exprime echilibrul adecvat între aceste două 
dinamici. Fără a aduce atingere exigențelor în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice, 
simplificarea trebuie să se reflecte în cel mai înalt grad în toate reglementările.

Pe de altă parte, Parlamentul European (PE) a aprobat în ultimul an, cu o majoritate largă, în 
contextul rapoartelor „Lyon” și „Dess”, o serie de orientări politice generale apreciate în mod 
corespunzător.

Având în vedere propunerile legislative prezentate de Comisia Europeană (CE), e rândul PE 
să se pronunțe asupra principalelor măsuri și instrumente de politică pentru concretizarea 
obiectivelor enunțate, în acest caz, asupra propunerii de regulament de stabilire a unor norme 
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privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole 
comune (PAC), venind astfel în susținerea și completarea celui de al doilea pilon al PAC.

Fermierii activi
Raportorul împărtășește opinia potrivit căreia sprijinul public trebuie acordat exclusiv 
entităților pentru care activitățile agricole reprezintă partea principală sau predominantă a 
activităților economice, în condiții care urmează a fi definite de către fiecare stat membru. 
Totodată, raportorul prezintă o listă a unităților și activităților cărora le sunt alocate suprafețe 
care nu vor mai putea beneficia de plăți directe în cadrul PAC, precum aeroporturile, 
societățile imobiliare, terenurile de golf, spațiile de campare, întreprinderile miniere etc. 

Plafoanele și reducerea treptată
Raportorul susține propunerea CE referitoare la aplicarea unor rate de reducere de 20 % 
pentru tranșele între 150 000 EUR și 200 000 EUR, respectiv de 40 % pentru tranșele 
între 200 000 EUR și 250 000 EUR, însă propune majorarea ratei de la 70 % la 80 % pentru 
sumele mai mari de 250 000 EUR. Raportorul susține, de asemenea, stabilirea unui plafon 
de 300 000 EUR. 

Pentru a veni în sprijinul creării și menținerii locurilor de muncă din zonele rurale, raportorul 
susține propunerea CE de deducere a cheltuielilor cu salariile și alte contribuții sociale din 
sumele cărora li se vor aplica aceste rate de reducere. Cooperativele vor trebui scutite de 
aplicarea acestei măsuri. Alte modalități de exploatare colectivă a terenurilor trebuie să 
beneficieze de o formulă de calcul al plăților directe care să aibă în vedere valoarea atribuită 
în mod individual fiecărui membru, căreia i se va aplica taxa de reducere corespunzătoare.

Flexibilitatea între cei doi piloni
Raportorul susține coordonarea și coerența mecanismelor de sprijin prevăzute în cadrul celor 
doi piloni ai PAC și consolidează posibilitățile de transfer de la primul către cel de al doilea 
pilon, având în vedere volumul extrem de variabil de resurse financiare alocate fiecărui pilon 
la nivelul diferitelor state membre.

Prin urmare, propune posibilitatea ca sumele neutilizate acordate pentru componenta 
„ecologizare” în cadrul plăților directe și pentru zonele cu constrângeri naturale să fie 
transferate de la primul către cel de al doilea pilon, fără cofinanțare națională.
Statele membre a căror situație financiară în cadrul celui de al doilea pilon este mai puțin 
favorabilă au posibilitatea de a transfera, în aceleași condiții, până la 20 % din propriile 
pachete naționale.

Transferurile, cu excepția transferurilor sumelor neutilizate pentru ecologizare, nu trebuie să 
depășească în total 20 %. 

Schema de plată de bază
În vederea simplificării punerii în aplicare a noului sistem de plăți directe, raportorul propune 
includerea automată în noul sistem a statelor membre care au aplicat un sistem de sprijin 
complet independent. Totodată, raportorul propune ca dreptul la plată în primul an să le fie 
acordat și agricultorilor care au activat cel puțin un drept în anii 2009, 2010 sau 2011, nu 
numai în acesta din urmă, așa cum propune CE.
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Componenta verde a ajutoarelor directe („ecologizare”)
Statele membre care doresc să consolideze componenta ecologică a ajutoarelor directe au 
posibilitatea de a atribui acestei componente un procent mai mare de 30 % din propriile 
pachete naționale.

Raportorul susține creșterea flexibilității măsurilor de ecologizare, prin extinderea opțiunilor 
care permit eligibilitatea pentru plățile de ecologizare și prin simplificarea aplicării acestora. 
Această flexibilitate se va realiza adoptându-se măsuri care să le permită agricultorilor să 
obțină plata de ecologizare prin echivalență, prin intermediul măsurilor în cadrul celui de al 
doilea pilon sau al certificării ecologice a exploatațiilor și, pe de altă parte, realizându-se
adaptări care să permită o simplificare substanțială. 

- Măsuri noi:

a) Eligibilitatea „ipso facto” a suprafețelor supuse măsurilor de agromediu pentru componenta 
ecologică a ajutoarelor directe;

b) Introducerea certificării ecologice a exploatațiilor agricole, în condiții ce urmează a fi 
definite de către CE, ca opțiune pentru eligibilitatea automată a acestora în cadrul 
componentei ecologice a ajutoarelor directe;

c) Eligibilitatea pentru plățile de ecologizare acordate culturilor permanente, precum culturile 
de măslini, de viță de vie și de pomi fructiferi, cu condiția ca acestea să fie asociate practicilor 
agronomice de protejare și conservare a solurilor precum acoperirea cu un strat vegetal și ca 
peste 80 % din suprafața totală eligibilă să fie ocupată de exploatații de mai puțin de 50 ha; 
suprafețele culturilor permanente asociate acestor practici agronomice sunt scutite de la 
aplicarea normelor privind suprafața de interes ecologic.

- Simplificarea măsurilor propuse de CE:

a) Diversificarea culturilor
Exploatațiile cu suprafețe cuprinse între 5 ha și 20 ha trebuie să fie în mod obligatoriu ocupate 
de două culturi diferite, niciuna dintre acestea neputând depăși 90 % din suprafața terenului 
arabil. Pentru exploatațiile cu suprafața mai mare de 20 ha, trebuie să existe în mod 
obligatoriu cel puțin trei culturi diferite, niciuna dintre acestea neputând depăși 70 % din 
suprafața terenului arabil, iar două dintre ele, împreună, neputând depăși 95 %.

Pentru exploatațiile mai mici de 50 ha, această obligație nu va exista, dacă 80 % din suprafața 
agricolă eligibilă este ocupată de pajiști, pășuni sau culturi permanente. 

b) Pajiștile permanente
Conceptul de pajiști permanente cuprinde, în vederea asigurării echivalenței, și pășunile 
tradiționale, acestea fiind, de asemenea, permanente și asociate producției extensive. 

c) Suprafețele de interes ecologic
CE propune ca 7 % din suprafața eligibilă a unei exploatații să fie rezervată constituirii unor 
suprafețe de interes ecologic. Raportorul propune ca acest regim să se aplice doar 
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exploatațiilor cu peste 20 de hectare. Raportorul propune, de asemenea, ca, în măsura în care 
aceste suprafețe sunt învecinate cu alte suprafețe echivalente, dintr-o exploatație învecinată, 
procentul din hectarele eligibile destinat acestui scop să se reducă pentru fiecare exploatație în 
parte de la 7 % la 5 %. În final, acesta propune posibilitatea luării în considerare a culturilor 
fixatoare de azot în vederea atingerii procentului impus în ceea ce privește suprafața de interes 
ecologic. 

Tinerii fermieri
Raportorul propune ca majorarea de 25 % a drepturilor la plată ale tinerilor fermieri să facă 
obiectul unei limite de 50 ha pentru toate statele membre.  

Ajutorul cuplat
Raportorul propune integrarea ocupării forței de muncă în seria de condiții necesare propuse 
de CE pentru acordarea ajutorului cuplat.

Având în vedere importanța acestui factor pentru menținerea activității în unele regiuni din 
Europa, raportorul propune posibilitatea menținerii drepturilor speciale.

Raportorul propune, totodată, ca decizia pe care urmează să o ia statele membre cu privire la 
procentul limitelor maxime naționale pentru finanțarea ajutorului cuplat să se poată lua până
la data de 1 august a fiecărui an și nu doar în anii 2013 și 2016, astfel cum propune CE.

Regimul micilor fermieri
Având în vedere diferențele majore existente între statele membre în ceea ce privește micii 
agricultori, raportorul propune ca aceste regim să fie voluntar. Raportorul propune totuși ca, 
pe lângă media națională, procentul pentru stabilirea valorii plății anuale în cadrul acestui 
regim să poată ajunge până la 25 %, iar nu 15 %, astfel cum propunea CE. Acesta propune, de 
asemenea, ca suma corespunzătoare mediei naționale a plății pe hectar să fie înmulțită cu 5, 
nu cu 3 și ca suma maximă de plătit pentru fiecare agricultor să poată ajunge până 
la 1 500 EUR, nu 1 000 EUR, astfel cum propunea CE.

Limitele naționale maxime 
Noua structură a PAC propusă de CE vizează convergența pe termen scurt și mediu a valorii 
ajutorului acordat, la nivelul agricultorilor, regiunilor și statelor membre. Cu toate acestea, 
propunerea Comisiei merge mult mai departe în ceea ce privește convergența în cadrul unui 
stat membru decât la nivel interstatal. Pentru prima situație, CE prevede chiar ca, până 
în 2019, toate plățile să aibă o valoare uniformă la nivelul unui stat sau al unei regiuni, 
respectiv o variație de 0 %. Pe de altă parte, propunerea sa de repartizare a pachetelor 
financiare per stat membru oscilează între 57 % peste media UE-27 și 47 % sub această medie 
(cu excepția Maltei). Se înregistrează, astfel, o variație totală de peste 100 %.

În vederea asigurării unei mai bune coerențe între cele două direcții, raportorul propune un 
mecanism voluntar de atenuare a procesului de convergență internă și un mecanism de 
accelerare, chiar și modestă, a convergenței între statele membre. 

În aceste condiții, raportorul propune ca nivelul mediu al ajutoarelor acordate pentru fiecare 
stat membru, exprimat în EUR/hectar, să fie convergent către medie, iar nu către 90 % din 
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medie, astfel cum propune CE. Astfel, raportorul propune ca statele membre aflate sub 70 % 
din media comunitară să recupereze 30 % din această diferență, cele aflate între 70 % și 80 % 
din această medie să recupereze 25 % din diferență, iar cele aflate între 80 % și medie să 
recupereze 10 % din diferență. Sub nicio formă, niciun stat membru nu va înregistra valori 
inferioare unui procent de 65 % din media comunitară. La acest proces trebuie să contribuie, 
în mod proporțional, statele membre care se află peste media UE-27, cu garanția că niciunul 
dintre acestea nu va ajunge sub medie în urma aplicării acestui mecanism.

Convergența plăților în cadrul unui stat membru sau al unei regiuni
Reducerea semnificativă a ajutoarelor, într-o perioadă scurtă de timp, în cadrul unor state 
membre sau al unor regiuni, poate pune sub semnul întrebării viabilitatea a numeroase 
exploatații, cu consecințe economice, sociale și ecologice grave. Pentru a atenua acest impact 
potențial negativ, statele membre au la dispoziție opțiunea de a fixa o marjă a variației 
convergenței plăților de 20 % față de medie și de a limita reducerea individuală a plății de 
bază la maxim 30 %, pe perioada 2014-2019. 

Prezentul raport a fost elaborat pe baza pachetului financiar global pentru PAC, propus de CE 
în cadrul viitorului cadru financiar multianual. Orice modificări fundamentale aduse acestei 
propuneri vor impune revizuirea conținutului prezentului raport.


