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Legenda simbolurilor utilizate

* 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 [...].



PR\881155RO.doc 3/49 PE474.053v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............4

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................46



PE474.053v01-00 4/49 PR\881155RO.doc

RO

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 
(COM(2011)0627),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 42 și 43 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie Parlamentului (C7-0340/2011),

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

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din Luxemburg în 
cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, 
în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Curții de Conturi Europene 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 și al Comisiei pentru 
dezvoltare regională (A7-0000/2012),

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;

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
3 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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3. solicită Comisiei să sesizeze din nou Parlamentul, în cazul în care intenționează să 
modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, 
Comisiei și parlamentelor naționale.

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 42 și 43,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),

Or. en

Justificare

Clarificare. Ar trebui să se utilizeze același temei juridic pentru toate actele legislative din 
pachetul de reformă.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 

(21) Crearea și dezvoltarea de noi activități 
economice sub formă de noi exploatații, 
noi întreprinderi sau noi investiții în 
activități neagricole sunt esențiale pentru 
dezvoltarea și competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploatațiilor și întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea inițială a tinerilor 
fermieri și ajustarea structurală ulterioară a 
exploatațiilor lor, diversificarea 
activităților neagricole în cadrul 
exploatațiilor, precum și înființarea și 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potențial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activități economice sprijinite în 
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cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea trebuie 
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăți anuale
fermierilor care participă la schema 
pentru micii fermieri prevăzută în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. DP/2012 care 
se angajează să își transfere întreaga 
exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 
condiționat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înființarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada inițială de activitate a 
întreprinderii și nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranșe, acestea trebuie 
eșalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin fermierilor care se angajează să își 
transfere întreaga exploatație și drepturile 
de plată corespunzătoare altui fermier. 
Pentru a spori atractivitatea acestei 
măsuri, sprijinul ar trebui să fie acordat 
sub forma unei plăți unice.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentele respective la articolul 20 alineatele (1), (2) și (7).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
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mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile ar trebui să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care ar trebui 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre ar trebui să le ofere posibilitatea 
de a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 %
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri 
specifice. 

mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, inclusiv 
cerințele de „ecologizare” pentru plățile 
directe, în conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește”. În multe situații, 
sinergiile care rezultă din angajamente 
luate în comun de către un grup de fermieri 
sau de către un grup de alți gestionari de 
terenuri înmulțesc beneficiile ecologice și 
climatice. Cu toate acestea, acțiunile 
comune presupun costuri tranzacționale 
suplimentare care ar trebui compensate în 
mod adecvat. Pentru a se asigura că 
fermierii și alți gestionari de terenuri sunt 
în măsură să implementeze în mod corect 
angajamentele luate, statele membre ar 
trebui să le ofere posibilitatea de a dobândi 
competențele și cunoștințele necesare. 
Statele membre ar trebui să mențină nivelul 
eforturilor depuse în perioada de 
programare 2007-2013 și să aibă obligația 
de a cheltui cel puțin 30 % din contribuția 
totală a FEADR la fiecare program de 
dezvoltare rurală pentru atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, precum și pentru gestionarea 
terenurilor, prin măsurile de agromediu și 
climatice, prin măsurile de sprijinire a 
agriculturii ecologice și prin măsurile 
privind acordarea de plăți zonelor la care 
fac referire Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică1, 
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind 
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conservarea păsărilor sălbatice2 sau 
Directiva 200/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei3.

_____________

1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

2 JO L 20, 26.1.2010, p. 7.

3 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentele respective la articolul 29 și articolul 64 alineatul (5a).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Plățile pentru trecerea la agricultura 
ecologică sau pentru menținerea acesteia 
trebuie să încurajeze fermierii să participe 
la scheme de acest tip, răspunzând astfel 
cererii crescânde a societății în ceea ce 
privește practicile agricole ecologice și 
standardele ridicate de bunăstare a
animalelor. Pentru a mări sinergia la 
nivelul beneficiilor în materie de 
biodiversitate aduse de această măsură, 
contractele colective sau colaborarea între 
fermieri trebuie încurajate pentru a include 
zone adiacente mai vaste. Pentru evitarea 
revenirii în masă a fermierilor la 
agricultura tradițională, trebuie sprijinite 
atât măsurile de conversie, cât și cele de 
menținere. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare 
suportate și a pierderilor de venit generate 
de angajamente și să acopere doar 

(30) Plățile pentru trecerea la agricultura 
ecologică sau pentru menținerea acesteia 
trebuie să încurajeze fermierii să participe 
la scheme de acest tip, răspunzând astfel 
cererii crescânde a societății în ceea ce 
privește practicile agricole ecologice și 
standardele ridicate de bunăstare a 
animalelor. Pentru a mări sinergia la 
nivelul beneficiilor în materie de 
biodiversitate aduse de această măsură, 
contractele colective sau cooperarea între 
fermieri și alți gestionari de terenuri 
trebuie încurajate pentru a include zone 
adiacente mai vaste. Pentru evitarea 
revenirii în masă a fermierilor la 
agricultura tradițională, trebuie sprijinite 
atât măsurile de conversie, cât și cele de 
menținere. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare 
suportate și a pierderilor de venit generate 
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angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante.

de angajamente și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul respectiv la articolul 30.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, aceste criterii trebuie să fie de 
natură bio-fizică și să se bazeze pe dovezi 
științifice solide. Trebuie adoptate măsuri 
tranzitorii pentru a se facilita eliminarea 
progresivă a plăților în zonele care nu vor 
mai fi considerate zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale, ca urmare a 
aplicării criteriilor respective.

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii și tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 
montane și zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, aceste criterii trebuie să fie de 
natură biofizică și să se bazeze pe dovezi 
științifice solide. Ar trebui prezentată, 
într-o anexă la prezentul regulament, o 
listă orientativă cu aceste criterii. Până 
la 31 decembrie 2015, Comisia ar trebui 
să prezinte o propunere legislativă privind 
criteriile biofizice obligatorii și valorile 
limită corespunzătoare ce urmează a fi 
aplicate pentru viitoarea delimitare, 
precum și măsurile tranzitorii și de 
ajustare corespunzătoare. 

Or. en

Justificare

Comisia prezintă o propunere legislativă separată privind criteriile biofizice obligatorii 
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pentru delimitarea zonelor cu constrângeri naturale semnificative, de îndată ce sunt 
disponibile toate datele necesare pentru evaluarea impactului acestor criterii și a valorilor 
limită corespunzătoare, însă cel târziu până la finalul anului 2015. Între timp, statele membre 
pot să își mențină sau să își adapteze delimitările actuale, după cum consideră de cuviință, 
atât timp cât respectă prevederile Acordului OMC de la Marrakech privind agricultura.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 53a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) În vederea facilitării programării, 
repartiția anuală pentru fiecare stat 
membru ar trebui să figureze într-o anexă 
la prezentul regulament. Ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește adaptarea 
anexei, ca urmare a deciziilor statelor 
membre de a transfera fonduri între 
FEGA și FEADR.

Or. en

Justificare

Distribuția fondurilor între statele membre nu ar trebui hotărâtă printr-un act de punere în 
aplicare, ci ar trebui prevăzută în actul juridic (a se vedea amendamentele la articolul 64).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „sistem de monitorizare și evaluare”: o 
abordare generală elaborată de Comisie și 
de statele membre, care definește un număr 
limitat de indicatori comuni cu privire la 
situația de referință, precum și la execuția 

(f) „sistem de monitorizare și evaluare”: o 
abordare generală elaborată de Comisie și 
de statele membre, care definește un număr 
limitat de indicatori comuni cu privire la 
situația de referință, la realizările, la 
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financiară, la realizările, la rezultatele și la 
impactul programelor;

rezultatele și la impactul programelor, 
precum și la execuția financiară a 
acestora;

Or. en

Justificare

Clarificare. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 
completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unui sector agricol 
mai echilibrat din punct de vedere teritorial 
și ecologic, mai benefic pentru climă, mai 
rezilient și mai inovator.

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 
completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
și a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
dezvoltarea în Uniune a unui sector agricol 
mai echilibrat din punct de vedere teritorial 
și ecologic, mai benefic pentru climă, mai 
rezilient și mai inovator, precum și la 
dezvoltarea teritoriilor rurale esențiale.

Or. en

Justificare

Întrucât obiectivele FEADR evidențiate în articolele 4 și 5 se referă și la măsuri care vizează 
teritoriile rurale, în afara sectorului agricol, misiunea FEADR ar trebui formulată într-o 
manieră mai incluzivă. 



PE474.053v01-00 12/49 PR\881155RO.doc

RO

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. competitivitatea agriculturii; 1. competitivitatea agriculturii și 
silviculturii;

Or. en

Justificare

Obiectivul competitivității nu ar trebui să se limiteze la sectorul agricol. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor, cu accent pe următoarele 
aspecte:

2. creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și silvicultură și creșterea 
viabilității exploatațiilor, cu accent pe 
următoarele aspecte:

(a) facilitarea restructurării exploatațiilor 
care se confruntă cu probleme structurale 
majore, în special a celor cu un nivel 
redus de participare la piață, a 
exploatațiilor orientate spre piață din 
anumite sectoare și a exploatațiilor care 
au nevoie să își diversifice activitățile 
agricole;

(a) încurajarea investițiilor în tehnologii 
agricole inovatoare și facilitarea difuzării 
și adoptării acestora;

(b) facilitarea reînnoirii generațiilor în 
sectorul agricol.

(b) facilitarea pătrunderii unor actori noi 
și competenți în sectorul agricol, inclusiv 
prin reînnoirea generațiilor;
(c) îmbunătățirea performanțelor 
economice ale tuturor exploatațiilor, 
creșterea participării pe piață, a orientării 
și diversificării piețelor;
(d) facilitarea restructurării exploatațiilor 
care se confruntă cu probleme structurale 
majore.

Or. en
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Justificare

Sfera de aplicare a conceptului de competitivitate ar trebui extinsă, astfel încât să corespundă 
gamei de provocări cu care se confruntă viabilitatea exploatațiilor la nivelul UE. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor care depind de agricultură și 
de silvicultură, cu accent pe următoarele 
aspecte:

4. refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor care sunt influențate de 
agricultură și de silvicultură, cu accent pe 
următoarele aspecte:

Or. en

Justificare
Clarificare lingvistică.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) ameliorarea bunăstării animalelor;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) reducerea emisiilor de oxizi de azot și 
de metan din agricultură;

(d) reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și amoniac din agricultură și 
îmbunătățirea calității aerului;

Or. en
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Justificare

Ar trebui utilizat un concept mai amplu al reducerii gazelor cu efect de seră. 

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e)  promovarea sechestrării carbonului în 
agricultură și silvicultură; 

(e) promovarea conservării și sechestrării 
carbonului în agricultură și silvicultură;

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) un plan al indicatorilor care să conțină, 
pentru fiecare dintre prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală cuprinse în 
program, indicatorii și măsurile selectate, 
împreună cu realizările planificate și 
cheltuielile planificate, împărțite pe 
sectoare, public și privat; 

(j) un plan al indicatorilor care să conțină, 
pentru fiecare dintre prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală cuprinse în 
program, indicatorii și măsurile selectate, 
împreună cu realizările planificate pentru 
procese și politici și cheltuielile planificate, 
împărțite pe sectoare, public și privat; 

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o legătură clară între obiectivele de politică pentru dezvoltarea rurală și 
elementele din documentele de programare care justifică obiectivele specifice unde trebuie să 
se intervină, măsurile privind rezultatele programelor trebuie să se concentreze în continuare 
pe obiectivele de politică.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un plan specific separat al indicatorilor, (c) un plan specific separat al indicatorilor, 
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cu realizările planificate și cheltuielile 
planificate, împărțite pe sectoare, public și 
privat.

cu realizările planificate pentru procese și 
politici și cheltuielile planificate, împărțite 
pe sectoare, public și privat. 

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o legătură clară între obiectivele de politică pentru dezvoltarea rurală și 
elementele din documentele de programare care justifică obiectivele specifice unde trebuie să 
se intervină, măsurile privind rezultatele programelor trebuie să se concentreze în continuare 
pe obiectivele de politică.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Aprobarea menționată la alineatul 
(1) se consideră acordată în cazul în care 
Comisia nu a luat o hotărâre cu privire la 
cerere în termen de două luni de la 
primirea acesteia. 

Or. en

Justificare

Modificările de program nu ar trebui supuse unor proceduri decizionale îndelungate.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Asistența poate acoperi și cheltuielile 
cu activitățile de informare și promovare 
pentru produsele încadrate în schemele de 
calitate menționate la alineatul (1) literele 
(a) și (b). 

Or. en
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Justificare

Activitățile de informare și promovare constituie un element important al schemelor de 
calitate și ar trebui să fie eligibile pentru a crește atractivitatea schemelor pentru fermierii 
care doresc să pătrundă pe piețele locale.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației, inclusiv 
utilizarea eficientă a resurselor și bilanțul 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or. en

Justificare

În acord cu prioritatea 5, conceptul de „performanță globală” a unei exploatații poate fi 
explicat cu succes prin prisma „dezvoltării ecologice”.

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea apelor; sau

(c) vizează infrastructura necesară pentru 
dezvoltarea și adaptarea agriculturii, 
inclusiv accesul la suprafețele agricole și 
forestiere, consolidarea și ameliorarea 
terenurilor, furnizarea energiei și 
gestionarea și furnizarea apei; sau

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) constituie investiții neproductive legate 
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de biodiversitate, 
de starea de conservare a speciilor și 
habitatelor, precum și investiții care 
sporesc valoarea de utilitate publică a unei 
zone Natura 2000 sau a altor zone de mare 
valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.

(d) constituie investiții neproductive legate
de îndeplinirea angajamentelor de 
agromediu și silvomediu, de biodiversitate, 
de starea de conservare a speciilor și 
habitatelor și de gestionarea durabilă a 
resurselor cinegetice, precum și investiții 
care sporesc valoarea de utilitate publică a 
unei zone Natura 2000 sau a altor zone de 
mare valoare naturală care urmează să fie 
definite în program.

Or. en

Justificare

Promovarea resurselor cinegetice printr-o gestionare durabilă poate contribui în mod 
semnificativ la politica de biodiversitate a UE. În plus, în unele regiuni, resursele cinegetice 
sunt cele mai importante, dacă nu singurele, resurse disponibile cu valoare comercială.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se poate acorda sprijin pentru 
investițiile realizate de fermieri în vederea 
respectării standardelor Uniunii introduse 
recent în domeniul protecției mediului, al 
sănătății publice, sănătății animalelor și 
plantelor, bunăstării animalelor și 
siguranței profesionale. Standardele în 
cauză trebuie să fi fost adoptate recent în 
legislația națională de punere în aplicare 
a dreptului Uniunii și trebuie să impună 
în practica agricolă noi obligații sau 
restricții cu un impact important asupra 
costurilor normale de exploatare agricolă 
și care afectează un număr semnificativ 
de fermieri.
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Or. en

Justificare

În temeiul prezentului regulament se acordă asistență pentru respectarea noilor standarde 
comunitare [a se vedea articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]. Ar trebui 
menținută o prevedere similară, însă exclusiv pentru sprijinirea investițiilor specifice 
realizate de fermieri. 

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plățile anuale acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”) și care își 
transferă definitiv exploatația altui fermier.

(c) plățile unice acordate fermierilor care 
participă la schema pentru micii fermieri 
stabilită în titlul V din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012 (denumită în continuare 
„schema pentru micii fermieri”) și care își 
transferă definitiv exploatația altui fermier.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 20 alineatul (7). 

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) plățile pentru pensionare acordate 
fermierilor care își transferă permanent 
exploatația către alt fermier.

Or. en

Justificare

Ar trebui menținut actualul sistem de pensionare anticipată, fără ca acesta să fie limitat la 
micii fermieri. Totuși, acesta ar trebui adaptat la o vârstă de pensionare superioară și ar 
trebui transformat într-o plată de tip forfetar, în valoare de maximum 35 000 EUR (jumătate 
din suma maximă actuală și jumătate din suma maximă acordată pentru instalarea tinerilor 
fermieri).
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care își 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activități neagricole, precum și 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale, inclusiv 
celor care activează în domeniul 
turismului.

Or. en

Justificare

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) 
se acordă fermierilor care participă la 
schema pentru micii fermieri, în momentul 
depunerii cererii de acordare a sprijinului, 
pentru cel puțin un an și care se angajează 
să transfere definitiv altui fermier întreaga 
lor exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare. Sprijinul se plătește
începând cu data transferului și până la 31 
decembrie 2020.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) 
se acordă fermierilor care participă la 
schema pentru micii fermieri, în momentul 
depunerii cererii de acordare a sprijinului, 
pentru cel puțin un an și care se angajează 
să transfere definitiv altui fermier întreaga 
lor exploatație și drepturile de plată 
corespunzătoare. Sprijinul se calculează
începând cu data transferului și până 
la 31 decembrie 2020.

Or. en

Justificare

Sprijinul pentru micii fermieri care își transferă exploatația ar trebui acordat sub forma unei 
plăți unice.  
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(ca) se acordă fermierilor care practică 
agricultura de cel puțin 10 ani, au cel 
puțin 65 de ani, se angajează să transfere 
permanent altui fermier întreaga lor 
exploatație și drepturile la plată aferente 
și să înceteze definitiv orice activitate 
agricolă de natură comercială.

Or. en

Justificare
Ar trebui menținut actualul sistem de pensionare anticipată, fără ca acesta să fie limitat la 
micii fermieri. Totuși, acesta ar trebui adaptat la o vârstă de pensionare superioară și ar 
trebui transformat într-o plată de tip forfetar, în valoare de maximum 35 000 EUR (jumătate 
din suma maximă actuală și jumătate din suma maximă acordată pentru instalarea tinerilor 
fermieri).

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(a) punctul (i) poate viza și concesionările 
de terenuri pentru tinerii fermieri și se 
poate acorda sub forma unei garanții 
bancare pentru contractele de 
concesionare de terenuri sau a unui 
ajutor pentru plata dobânzilor.

Or. en

Justificare
Pe lângă plățile forfetare fixe propuse pentru sprijinirea înființării de întreprinderi de către 
tinerii fermieri, statele membre ar trebui încurajate să faciliteze accesul acestor fermieri la 
terenuri, acest aspect constituind un obstacol major în înființarea unei noi exploatații în 
numeroase regiuni europene. Acordarea de garanții bancare prin fondurile de dezvoltare 
rurală le poate asigura tinerilor fermieri accesul la contracte de concesionare pe termen lung 
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(și la avansuri), fiind totodată rentabilă pentru cheltuielile publice. 

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(c) este egal cu 120 % din plata anuală 
primită de beneficiar în cadrul schemei 
pentru micii fermieri.

(7) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(c) este egal cu 120 % din plata anuală 
primită de beneficiar în cadrul schemei 
pentru micii fermieri, calculată pentru 
perioada cuprinsă între data transferului 
și 31 decembrie 2020. Suma respectivă 
este acordată sub forma unei plăți unice.

Or. en

Justificare

Sprijinul pentru micii fermieri care își transferă exploatația ar trebui acordat sub forma unei 
plăți unice.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (ca) se acordă ca plată unică, până 
la limita maximă prevăzută în anexa I. 

Or. en

Justificare

Ar trebui menținut actualul sistem de pensionare anticipată, fără ca acesta să fie limitat la 
micii fermieri. Totuși, acesta ar trebui adaptat la o vârstă de pensionare superioară și ar 
trebui transformat într-o plată de tip forfetar, în valoare de maximum 35 000 EUR (jumătate 
din suma maximă actuală și jumătate din suma maximă acordată pentru instalarea tinerilor 
fermieri).
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Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
la scară mică, inclusiv investiții în 
domeniul energiei din surse regenerabile;

(b) investiții în crearea, ameliorarea și 
extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri 
la scară mică, inclusiv investiții în 
domeniul agroturismului și al energiei din 
surse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții realizate de organismele 
publice în infrastructura de agrement, în 
informarea turiștilor și marcarea siturilor 
turistice;

(e) investiții realizate în scopuri de 
utilizare publică în infrastructura de 
agrement, în informarea turiștilor, în 
infrastructura turistică de mică amploare, 
în comercializarea serviciilor de turism 
rural și marcarea siturilor turistice;

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Limitările dreptului de proprietate 
asupra pădurilor prevăzute la articolele 36 
– 40 nu se aplică pădurilor tropicale sau 
subtropicale și nici suprafețelor împădurite 
de pe teritoriul insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93 al Consiliului și al 
departamentelor franceze de peste mări.

(2) Limitările dreptului de proprietate 
asupra pădurilor prevăzute la 
articolele 23 – 27 nu se aplică pădurilor 
tropicale sau subtropicale și nici 
suprafețelor împădurite de pe teritoriul 
insulelor Azore, Madeira și Canare, al 
insulelor mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93 al 
Consiliului și al departamentelor franceze 
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de peste mări.

Or. en

Justificare

Rectificare tehnică

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 
o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, inclusiv cele pentru 
curățenia timpurie și cea târzie, pe o 
perioadă de maximum zece ani.

(1) Sprijinul prevăzut la 
articolul 22 alineatul (1) litera (a) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, altor gestionari de terenuri, 
municipalităților și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile de înființare și o primă 
anuală pe hectar pentru a acoperi costurile 
de întreținere și pierderile de venituri 
agricole, inclusiv cele pentru curățenia 
timpurie și cea târzie, pe o perioadă de 
maximum cincisprezece ani.

Or. en

Justificare

În unele state membre, din rațiuni istorice legate de practica pășunatului și a strângerii de 
lemne, terenurile comune sunt gestionate de persoane care le utilizează în mod colectiv și nu 
sunt nici proprietate publică, nici proprietate privată.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, municipalităților și asociațiilor 
acestora și acoperă costurile de înființare și 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (b) se acordă 
proprietarilor de terenuri și concesionarilor 
privați, altor gestionari de terenuri, 
municipalităților și asociațiilor acestora și 
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o primă anuală pe hectar pentru a acoperi 
costurile de întreținere, pe o perioadă de 
maximum trei ani.

acoperă costurile de înființare și o primă 
anuală pe hectar pentru a acoperi costurile 
de întreținere, pe o perioadă de maximum 
cinci ani.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 
membre stabilesc numărul maxim de 
copaci care urmează să fie plantați pe 
hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea 
terenurilor în scopuri agricole.

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 
membre stabilesc numărul maxim de 
copaci care urmează să fie plantați pe 
hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea 
durabilă a terenurilor în scopuri agricole.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) alineatul (c) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, municipalităților, 
pădurilor de stat și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile aferente următoarelor 
activități:

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) alineatul (c) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, altor gestionari de 
terenuri, municipalităților, pădurilor de 
stat și asociațiilor acestora și acoperă 
costurile aferente următoarelor activități:

Or. en



PR\881155RO.doc 25/49 PE474.053v01-00

RO

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, municipalităților și 
asociațiilor acestora. În cazul pădurilor de 
stat, se poate acorda sprijin și organismelor 
de gestionare a acestor păduri, care nu 
depind de bugetul de stat.

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (d) se acordă 
persoanelor fizice, proprietarilor privați de 
păduri, organismelor de drept privat și 
semi-publice, altor gestionari de terenuri, 
municipalităților și asociațiilor acestora. În 
cazul pădurilor de stat, se poate acorda 
sprijin și organismelor de gestionare a 
acestor păduri, care nu depind de bugetul 
de stat.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și IMM-urilor, pentru investiții în 
ameliorarea potențialului forestier sau 
legate de activități de prelucrare și 
comercializare care conferă valoare 
adăugată produselor forestiere. În cazul 
teritoriilor insulelor Azore, Madeira și 
Canare, al insulelor mici din Marea Egee, 
în sensul Regulamentului (CEE) nr. 
2019/93, și al departamentelor franceze de 
peste mări se poate acorda sprijin și 
întreprinderilor care nu sunt IMM-uri. 

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (e) se acordă 
proprietarilor privați de păduri, altor 
gestionari de terenuri, municipalităților și 
asociațiilor acestora, precum și IMM-
urilor, pentru investiții în ameliorarea 
potențialului forestier sau legate de 
activități de prelucrare și comercializare 
care conferă valoare adăugată produselor 
forestiere. În cazul teritoriilor insulelor 
Azore, Madeira și Canare, al insulelor mici 
din Marea Egee, în sensul Regulamentului 
(CEE) nr. 2019/93, și al departamentelor 
franceze de peste mări se poate acorda 
sprijin și întreprinderilor care nu sunt 
IMM-uri. 

Or. en
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Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri. 
Sprijinul este limitat la grupurile de 
producători care corespund definiției 
IMM-urilor.

Sprijinul se acordă grupurilor de 
producători recunoscute oficial de 
autoritățile competente ale statelor 
membre, pe baza unui plan de afaceri. Nu 
se acordă sprijin grupurilor de producători 
care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în 
definiția IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Clarificare lingvistică.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
obligații relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerințele minime 
relevante pentru utilizarea îngrășămintelor 
și a produselor de protecție a plantelor, 
precum și alte cerințe obligatorii relevante 
prevăzute în legislația națională. Toate 
aceste cerințe obligatorii trebuie 
identificate în program.

(3) Plățile pentru agromediu și climă 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și 
toate obligațiile relevante stabilite în 
temeiul titlului III capitolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012, cerințele 
minime relevante pentru utilizarea 
îngrășămintelor și a produselor de protecție 
a plantelor, precum și alte cerințe 
obligatorii relevante prevăzute în legislația 
națională. Toate aceste cerințe obligatorii 
trebuie identificate în program.

Or. en

Justificare

Clarificare. Toate măsurile de agromediu și climatice depășesc cerințele de ecologizare.
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Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri, nivelul maxim este de 30 %.

(6) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu și climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
fermieri sau de grupuri de alți gestionari 
de terenuri, nivelul maxim este de 30 %.

Nu se acordă sprijin din FEADR pentru 
angajamentele prevăzute la titlul III 
capitolul 2 din Regulamentul (UE) 
nr. DP/2012. 

Or. en

Justificare

Este exclusă acordarea de plăți duble pentru ecologizare și în cadrul măsurilor de 
agromediu.  Ar trebui să existe un stimulent specific pentru angajamentele colective, dar și 
pentru cooperarea între alți gestionari de terenuri sau între fermieri și alți gestionari de 
terenuri. Textul articolului ar trebui să fie în concordanță cu formularea de la 
articolul 29 alineatul (1).

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele 

(4) Plățile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare și pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plățile respective pot acoperi și costurile 
tranzacționale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele 
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respective. Dacă angajamentele sunt luate 
de grupuri de fermieri, nivelul maxim este 
de 30 %.

respective. Dacă angajamentele sunt luate 
de grupuri de fermieri sau de grupuri de 
alți gestionari de terenuri, nivelul maxim 
este de 30 %.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe un stimulent specific pentru angajamentele colective, dar și pentru 
cooperarea între alți gestionari de terenuri sau între fermieri și alți gestionari de terenuri. 
Textul articolului ar trebui să fie în concordanță cu formularea de la articolul 29 alineatul 
(1). 

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot acorda plăți în 
cadrul acestei măsuri în perioada 2014 –
2017 fermierilor din zonele care au fost 
eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) 
punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a noii delimitări menționate la 
articolul 46 alineatul (3). Aceste plăți 
trebuie să fie degresive începând, în 2014, 
de la 80 % din plata primită în 2013 și 
ajungând la 20 % în 2017.

(5) Statele membre pot acorda plăți în 
cadrul acestei măsuri pentru o perioadă de 
patru ani fermierilor din zonele care au 
fost eligibile în temeiul articolului 36 litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005 în perioada de programare 
2007 - 2013, dar care nu mai sunt eligibile 
ca urmare a unei noi delimitări menționate 
la articolul 33 alineatul (3). Aceste plăți 
trebuie să fie degresive începând, în primul 
an, de la 80 % din plata primită în 2013 și 
ajungând la 20 % în al patrulea an.

Or. en

Justificare

Plata este degresivă pe o perioadă de patru ani, însă statele membre pot fi flexibile în ceea ce 
privește intrarea în vigoare a noii delimitări.  Referirea la articolul 33 alineatul (3) este o 
rectificare tehnică.
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre desemnează zone care 
nu sunt zone montane și care se confruntă
cu constrângeri naturale semnificative, ca 
fiind eligibile pentru plăți efectuate 
conform articolului 32. Aceste zone sunt 
caracterizate de constrângeri naturale 
semnificative, în special de o 
productivitate redusă a solului sau de 
condiții climatice precare, precum și prin 
faptul că menținerea unei activități 
agricole extinse este importantă pentru 
gestionarea terenurilor. 

Atunci când delimitează zonele care fac 
obiectul prezentului alineat, statele 
membre realizează un exercițiu de 
reglare, bazat pe criterii obiective, în 
scopul excluderii zonelor în care s-a 

Criteriile biofizice orientative pentru 
delimitarea zonelor cu constrângeri 
naturale semnificative sunt menționate în 
anexa II.
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dovedit prin documente că există 
constrângeri naturale semnificative în 
conformitate cu primul alineat, care au 
fost însă depășite cu ajutorul unor 
investiții sau prin activitate economică.

Până la 31 decembrie 2015, Comisia 
prezintă o propunere legislativă privind 
criteriile biofizice obligatorii și valorile-
limită corespunzătoare care urmează a fi 
aplicate pentru viitoarea delimitare, 
precum și măsurile tranzitorii și de 
adaptare adecvate. 

Or. en

Justificare

Comisia prezintă o propunere legislativă separată privind criteriile biofizice obligatorii 
pentru delimitarea zonelor cu constrângeri naturale semnificative, de îndată ce sunt 
disponibile toate datele necesare pentru evaluarea impactului acestor criterii și a valorilor-
limită corespunzătoare. Între timp, statele membre utilizează criterii de delimitare conforme 
cu prevederile Acordului OMC de la Marrakech privind agricultura.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre anexează la programele 
lor de dezvoltare rurală:

(5) Statele membre anexează la programele 
lor de dezvoltare rurală delimitările 
existente sau modificate în temeiul 
alineatelor (2), (3) și (4). 

(a) delimitările existente sau modificate în 
temeiul alineatelor (2) și (4);
(b) noua delimitare a zonelor în 
conformitate cu alineatul (3).

Or. en

Justificare

Comisia prezintă o propunere legislativă separată privind criteriile biofizice obligatorii 
pentru delimitarea zonelor cu constrângeri naturale semnificative, de îndată ce sunt 
disponibile toate datele necesare pentru evaluarea impactului acestor criterii și a valorilor-
limită corespunzătoare. Între timp, statele membre utilizează criterii de delimitare conforme 
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cu prevederile Acordului OMC de la Marrakech privind agricultura.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile în favoarea bunăstării animalelor 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
cerințe obligatorii relevante prevăzute în 
legislația națională. Aceste cerințe 
relevante trebuie identificate în program.

(2) Plățile în favoarea bunăstării animalelor 
acoperă numai angajamentele care 
depășesc standardele obligatorii relevante 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 și alte 
cerințe obligatorii relevante prevăzute în 
legislația Uniunii. Aceste cerințe relevante 
trebuie identificate în program.

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

Angajamentele respective se asumă pentru 
o perioadă de 1 - 7 ani, cu posibilitatea de 
reînnoire.

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deținătorilor 
de păduri, municipalităților și asociațiilor 
acestora care se angajează în mod voluntar 
să desfășoare operațiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiția să fie 
independente de bugetul de stat.

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri 
se acordă pe hectar de pădure deținătorilor 
de păduri, municipalităților și asociațiilor 
acestora, precum și altor gestionari de 
terenuri care se angajează în mod voluntar 
să desfășoare operațiuni constând într-unul 
sau mai multe angajamente de silvomediu. 
Organismele care gestionează păduri aflate 
în proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiția să fie 
independente de bugetul de stat.

Or. en
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) abordări coordonate privind proiectele 
de mediu și practicile ecologice în curs;

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) contribuții financiare plătite direct 
fermierilor sau grupurilor de fermieri, la 
primele de asigurarea a culturilor, a 
animalelor și a plantelor împotriva 
pierderilor economice cauzate de fenomene 
meteorologice nefavorabile, de boli ale 
animalelor sau ale plantelor sau de 
infestarea parazitară;
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Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) și (c), „fond mutual” înseamnă 

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

un sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislația sa națională și 
care permite fermierilor afiliați să încheie o 
asigurare, prin care se acordă plăți 
compensatorii fermierilor afiliați care sunt 
afectați de pierderi economice cauzate de 
izbucnirea unei boli a animalelor sau a 
plantelor, de un incident de mediu sau de 
fenomene climatice nefavorabile sau care 
se confruntă cu o scădere drastică a 
veniturilor lor. 

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o revizuire 
intermediară referitoare la punerea în 
aplicare a măsurii de gestionare a 
riscurilor și formulează, dacă este 
necesar, propuneri legislative adecvate de 
îmbunătățire. 

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

conformitate cu Directiva 2000/29/CE în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a unei 
infestări parazitare care conduce la 
reducerea producției anuale cu peste 
30 % față de producția medie anuală a 
fermierului respectiv. Respectiva 
producție medie anuală se calculează pe 
baza cifrelor pentru ultimii trei ani sau 
pentru ultimii cinci ani, excluzând valorile 
minime și maxime sau, în circumstanțe 
excepționale bine justificate, extrapolând 
valorile pentru un anumit an la ultimii 
cinci ani.
Măsurarea pierderii provocate poate fi 
adaptată caracteristicilor specifice ale 
fiecărui tip de produs, utilizând
(a) indici biologici (cantitatea de biomasă 
pierdută) sau indici echivalenți de 
pierdere a randamentului, calculați la 
nivelul exploatației sau la nivel local, 
regional sau național, sau
(b) indici climatici (cantitatea de 
precipitații, temperatura etc.) calculați la 
nivel local, regional sau național.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 39 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fonduri mutuale pentru bolile animalelor și 
ale plantelor, pentru incidentele de mediu 
și pentru fenomene climatice nefavorabile

Or. en

Justificare

Articolul se referă și la fenomene climatice nefavorabile, inclusiv seceta. Prin urmare, titlul 
articolului ar trebui reformulat.
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Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre definesc normele 
privind constituirea și gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăților compensatorii 
către fermieri în caz de criză și cele privind 
administrarea și monitorizarea respectării 
normelor respective. Statele membre pot 
decide să completeze fondurile mutuale cu 
sisteme de asigurări. 

Or. en

Justificare

În anumite cazuri, completarea fondurilor mutuale cu sisteme de asigurări poate crește 
eficiența sistemelor de gestionare a riscurilor. Prin urmare, statele membre ar trebui să 
dispună de această posibilitate. 

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigațiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investițiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puțin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004 
investițiile în instalații de irigare noi pot fi 
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedește că 
investiția în cauză este sustenabilă și nu 
are efecte negative asupra mediului.

(3) În cazul irigațiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile investițiile noi, inclusiv 
cele de modernizare a sistemelor existente 
în vederea îmbunătățirii eficienței 
utilizării apei. Se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 90, în vederea 
stabilirii de standarde minime pentru 
eficiența utilizării apei și performanțele de 
mediu ale echipamentelor de irigații.

Or. en
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Justificare

Discriminarea propusă între vechile și noile state membre nu este justificată. Echipamentele 
noi de irigații, precum și investițiile în echipamente modernizate, mai eficiente, ar trebui 
considerate cheltuieli eligibile în măsura în care respectă criterii specifice de performanță în 
ceea ce privește eficiența utilizării apei și impactul asupra mediului, care urmează să fie 
definite de către Comisie prin intermediul unui act delegat. 

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) criterii obiective legate de obiectivele 
prevăzute la articolul 4 și
(b) performanțele anterioare.

Or. en

Justificare

Defalcarea financiară pe stat membru este prevăzută într-o anexă la actul juridic. Comisia 
poate opera modificările necesare la această anexă prin intermediul actelor delegate. 

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe lângă cuantumurile menționate la 
alineatul (4), actul de punere în aplicare 
menționat la același alineat include, de 

(5) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90, în vederea modificării anexei 
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asemenea, fondurile transferate în FEADR 
în aplicarea articolului 7 alineatul (2) și a 
articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012.

Ia, dacă este necesar, pentru a include 
fondurile transferate în FEADR în 
aplicarea articolului 7 alineatul (2) și a 
articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012.

Or. en

Justificare

Comisia poate opera modificările necesare la anexa Ia prin intermediul actelor delegate. 
Aceste modificări se referă în special la sumele transferate prin aplicarea plafonării și a 
flexibilității între piloni, precum și prin transferul fondurilor neutilizate pentru ecologizare, 
care vor fi alocate măsurilor de agromediu.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Rezerva de performanță menționată la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012] se 
elimină (a se vedea amendamentul respectiv la avizul elaborat de dl Caronna).
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Amendamentul 66

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Numeroase state membre utilizează actuala rată de cofinanțare majorată prevăzută pentru 
pilonul 2. Noul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea extinderii sprijinului comunitar 
pentru măsurile de agromediu și climatice. 

Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prin derogare de la prevederile 
alineatului (3), fondurile transferate către 
FEADR în temeiul articolului 14 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 sunt 
supuse unei rate a contribuției FEADR 
de 100 %.
Fondurile care derivă din aplicarea 
articolului 14 alineatul (1a) din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 sunt 
rezervate pentru măsurile adoptate în 
temeiul articolului 29. 

Or. en

Justificare

Nu se solicită cofinanțare pentru fondurile transferate în mod voluntar de la primul la al 
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doilea pilon în temeiul prevederii privind flexibilitatea din regulamentul privind plățile 
directe, nici pentru fondurile de ecologizare neconsumate transferate către FEADR, care se 
folosesc exclusiv pentru sprijinirea măsurilor de agromediu și climatice. 

Amendamentul 68

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cel puțin 30 % din totalul 
contribuției FEADR la programul de 
dezvoltare rurală este rezervat măsurilor 
adoptate în temeiul 
articolelor 29, 30 și 31. 

Or. en

Justificare

Pentru o eficiență optimă a furnizării de bunuri publice prin plăți direcționate, ar trebui să se 
prevadă un procent minim obligatoriu pentru măsurile de agromediu și climatice, nu numai 
într-un considerent, ci și în articolul respectiv. Având în vedere propunerea de transfer al 
fondurilor de „ecologizare” neutilizate către măsurile de agromediu, ar trebui majorat puțin 
nivelul actual de cel puțin 25 % pentru măsurile din cadrul pilonului 2. Această dispoziție nu 
ar trebui să vizeze și sprijinul pentru zonele cele mai defavorizate, întrucât acesta constituie o 
compensare pentru dezavantaje naturale, care nu are legătură cu alte cerințe (ecologice) 
suplimentare. 

Amendamentul 69

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Contribuția națională la cheltuielile 
publice eligibile poate fi înlocuită de 
contribuții private. 

Or. en

Justificare

În pofida creșterii ratelor de finanțare comunitară prevăzute în Regulamentul (UE) 
Nr. 1312/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 decembrie 2011, 
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numeroase state membre au pierdut sprijinul financiar programat în cadrul FEADR, ca 
urmare a unor constrângeri bugetare severe și a lipsei de fonduri pentru contribuțiile 
naționale la cheltuielile de cercetare și dezvoltare. Prin urmare, statele membre ar trebui să 
își poată înlocui contribuția financiară cu fonduri private (de exemplu, fonduri obținute de la 
fundații sau contribuții private din partea beneficiarului). 

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În concordanță cu prezentul titlu, un sistem 
comun de monitorizare și evaluare se 
instituie prin cooperare între Comisie și 
statele membre. Comisia adoptă acte 
delegate în conformitate cu articolul 90, 
care prevăd metoda și indicatorii de lucru 
ce urmează a fi utilizați de către sistemul 
respectiv.

Or. en

Justificare

Alegerea indicatorilor corespunzători este fundamentală nu numai pentru monitorizarea și 
evaluarea programelor de dezvoltare rurală, ci și pentru coordonarea cu alte programe din 
Cadrul strategic comun și pentru monitorizarea comună în ceea ce privește obiectivele 
comune. Această decizie are un caracter general și ar trebui adoptată prin intermediul 
actelor delegate. 

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Anexa I – rândul 5 – coloanele 3 și 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

70 000 - Per tânăr fermier în temeiul 
articolului 33 alineatul (1) litera (a) 
punctul (i)
70 000 - Per întreprindere în temeiul 
articolului 33 alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii)
15 000 - Per fermă mică în temeiul 
articolului 33 alineatul (1) litera (a) 

70 000 - Per tânăr fermier în temeiul 
articolului 20 alineatul (1) litera (a) 
punctul (i)
70 000 - Per întreprindere în temeiul 
articolului 20 alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii)
15 000 - Per fermă mică în temeiul 
articolului 20 alineatul (1) litera (a) 
punctul (iii)
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punctul (iii) 35 000 - Per pensionare în temeiul 
articolului 20 alineatul (1) litera (ca)

Or. en

Justificare

Ar trebui menținut actualul sistem de pensionare anticipată, fără ca acesta să fie limitat la 
micii fermieri. Totuși, acesta ar trebui adaptat la o vârstă de pensionare superioară și ar 
trebui transformat într-o plată de tip forfetar, în valoare de maximum 35 000 EUR (jumătate 
din suma maximă actuală și jumătate din suma maximă acordată pentru instalarea tinerilor 
fermieri).

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexa Ia

Pachetele naționale menționate la articolul 64

(milioane EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgia 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838

Bulgaria 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215
Republica 
Cehă 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820

Danemarca 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536

Germania 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922

Estonia 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623

Irlanda 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842

Grecia 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667

Spania 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781

Franța 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806

Italia 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055
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Cipru 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926

Letonia 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703

Lituania 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461

Luxemburg 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383

Ungaria 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679

Malta 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762

Țările de Jos 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850

Austria 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744

Polonia 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504

Portugalia 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811

România 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645

Slovenia 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743

Slovacia 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467

Finlanda 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416

Suedia 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736

Regatul Unit 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465

Or. en

Justificare

Distribuția fondurilor între statele membre nu ar trebui hotărâtă printr-un act de punere în 
aplicare, ci ar trebui prevăzută în actul juridic (a se vedea amendamentele la articolul 64). 
Cheia de distribuție aplicată în perioada 2007-2013 se folosește drept bază pentru definirea 
resurselor financiare per stat membru. Sumele au fost ajustate la cifrele globale propuse 
pentru dezvoltarea rurală, conform propunerii Comisiei privind viitorul cadru financiar 
multianual. 

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexa II – Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii biofizice pentru delimitarea zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale

Criterii biofizice orientative pentru 
delimitarea zonelor care se confruntă cu 
constrângeri naturale

Or. en
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Justificare

Comisia prezintă o propunere legislativă separată privind criteriile biofizice obligatorii 
pentru delimitarea zonelor cu constrângeri naturale semnificative, de îndată ce sunt 
disponibile toate datele necesare pentru evaluarea impactului acestor criterii și a valorilor-
limită corespunzătoare. Între timp, criteriile prevăzute în prezenta anexă au caracter 
orientativ.  
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EXPUNERE DE MOTIVE

Europa se confruntă în prezent cu un context social, economic, financiar și ecologic „sui 
generis”, 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.

Fermierii europeni trebuie să dispună în continuare de condiții 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.

În acest scop, activitatea agricolă trebuie combinată cu tehnici de producție sustenabilă, iar 
agricultura europeană trebuie să adopte o viziune amplă, care să plaseze competitivitatea pe 
același nivel cu sustenabilitatea și să demonstreze că durabilitatea nu se referă atât la 
componenta ecologică, cât mai ales la viabilitatea pe termen lung a agriculturii din punct de 
vedere economic și social. Astfel, tranziția către o agricultură ecologică în Europa constituie o 
condiție indispensabilă a propriei viabilități a 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” referitoare la combaterea schimbărilor climatice, inovarea și crearea 
de locuri de muncă, ceea ce presupune acordarea unei atenții deosebite zonelor rurale, în 
special zonelor defavorizate, vizând consolidarea dinamicii sociale și economice a acestora, 
într-un context durabil.

Noua politică pentru agricultură și universul rural în Europa trebuie să se bazeze pe triada 
„legitimitate/echitate/eficiență”, respectiv pe alocarea resurselor în scopurile recunoscute ca 
fiind adecvate de către contribuabili și de către societate, pe o distribuție cât mai justă între 
fermieri, regiuni și statele membre și pe 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 un echilibru just între aceste două 
dinamici.  Toate regulamentele trebuie să vizeze simplificarea, fără a aduce atingere 
exigențelor în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice. 

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 extrem de 
apreciate.

Având în vedere propunerile legislative prezentate de Comisia Europeană (CE), PE trebuie să 
se pronunțe asupra principalelor măsuri și instrumente de politică pentru concretizarea 
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obiectivelor enunțate, în acest caz, asupra propunerii de Regulament privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), ca 
susținere și completare al primului pilon al politicii agricole comune (PAC). 

Astfel, raportorul propune clarificarea și explicitarea obiectivelor și priorităților referitoare la 
resursele umane, la păduri, la inovare, în contextul competitivității teritoriilor rurale și a 
întreprinderilor agricole, la bunăstarea animalelor, la gazele poluante și la problema 
carbonului.

Tinerii fermieri
Raportorul își exprimă convingerea că dinamismul activității agricole condiționează într-o 
manieră relevantă dezvoltarea zonelor rurale și că, din acest motiv, trebuie să se acorde o 
atenție deosebită întineririi antreprenoriatului din domeniul agricol, fie prin reînnoirea 
generațiilor, fie prin noi intrări pe piață.

În aceste condiții, pentru ca instalarea tinerilor fermieri să devină mai ușoară și mai atractivă, 
în completarea măsurilor propuse în raportul referitor la regulamentul privind „plățile 
directe”, raportorul propune crearea de stimulente pentru a depăși ceea ce consideră a fi cel 
mai mare obstacol în calea instalării tinerilor, respectiv accesul la terenuri, prin acordarea de 
sprijin financiar pentru acoperirea dobânzilor sau a garanțiilor bancare pentru închirierea de 
terenuri. 

Încetarea activității
Pe de altă parte, raportorul susține reintroducerea mecanismului de încetare a activității în 
condiții mai simple și mai puțin oneroase decât cele anterioare. Această propunere vizează 
acordarea unei plăți unice de maxim 50 % din subvenția de instalare pentru un tânăr fermier 
pentru fermierii de peste 65 de ani care își transferă exploatația și drepturile la plată altor 
fermieri.

Restructurarea exploatațiilor agricole
Pentru a stimula și facilita restructurarea exploatațiilor agricole, reînnoirea generațiilor și 
pătrunderea pe piață a noilor fermieri, raportorul propune perfecționarea până în 2020 a 
mecanismului propus de CE, referitor la plata anuală, de 120 % din valoarea care corespunde 
subvenției maxime acordate fermierilor care se încadrează în categoria micilor fermieri în 
temeiul regulamentului privind „plățile directe”, transformându-l într-o plată unică, sporind, 
așadar, motivarea și reducând birocrația.

Investițiile
Raportorul consideră că trebuie extinsă sfera de eligibilitate a investițiilor în întreprinderi 
și/sau activități agricole și non-agricole și în alte infrastructuri. 

Trebuie vizate în special investițiile în scopul modernizării, în virtutea noilor exigențe de 
natură sanitară, dar și investițiile care contribuie la promovarea eficienței energetice sau la 
diminuarea ori combaterea constrângerilor de natură agroclimatică, precum sistemele noi de 
irigații sau modernizarea celor deja existente, din rațiuni de eficientizare a consumului de apă 
sau de energie și pornind de la premisa că toate acestea generează locuri de muncă și 
determină stabilirea populației în zonele rurale.
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Măsuri de agromediu
În ceea ce privește măsurile de agromediu, raportorul preconizează o alocare bugetară minimă 
obligatorie de 30 %, inclusiv pentru agricultura ecologică și pentru plățile efectuate în cadrul 
rețelei Natura 2000 și al Directivei-cadru privind apa. 

Raportorul introduce principiul conform căruia toate măsurile de agromediu menționate în 
programele de dezvoltare rurală care urmează a fi prezentate de statele membre trebuie să 
depășească, din punctul de vedere al valorii ecologice, măsurile de „ecologizare” prevăzute la 
primul pilon, respectiv măsurile care beneficiază de o plată pentru practici agricole benefice 
pentru climă și mediul înconjurător în cadrul sistemului „plăților directe”, garantând astfel 
complementaritatea celor doi piloni ai PAC. 

Pădurile 
Raportorul propune extinderea publicului vizat de măsurile de sprijin pentru păduri, prin 
includerea explicită a gestionarilor pădurilor comunitare care nu au statut de proprietate 
publică sau privată. Totodată, raportorul propune prelungirea sprijinului prevăzut pentru 
împădurirea și crearea de zone forestiere, de la zece la cincisprezece ani, precum și 
prelungirea sprijinului pentru crearea de sisteme agroforestiere, de la trei la cinci ani. 

Zonele supuse constrângerilor naturale semnificative
În ceea ce privește delimitarea zonelor „montane și care se confruntă cu constrângeri naturale 
semnificative”, raportorul propune o abordare diferită din partea CE, întrucât, până la data 
elaborării prezentului raport, nu s-au putut obține date care să permită evaluarea consecințelor 
practice ce rezultă din aplicarea criteriilor propuse de Comisie. 

În aceste condiții, raportorul propune ca statele membre să realizeze delimitarea conform unor 
criterii care să ia în considerare constrângerile naturale semnificative și care să fie compatibile 
cu recomandările Curții de Conturi și cu angajamentele asumate de UE în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului. În acest scop, se va putea utiliza cu titlu orientativ lista criteriilor 
biofizice de referință din anexa II.  

Gestionarea riscurilor
În ceea ce privește sistemul de gestionare a riscurilor, raportorul preconizează extinderea 
recurgerii la sistemul de asigurări, în vederea includerii altor instrumente ale sistemului, și 
introduce posibilitatea recurgerii, în situații excepționale, la indici climatici și biologici locali, 
regionali sau naționali, în vederea calculării pierderilor care nu pot fi estimate la nivel de 
exploatație.  Seceta, în calitate de fenomen climatic nefavorabil, poate fi eligibilă pentru 
acordarea de asistență în cadrul fondurilor mutuale pentru incidente de mediu. Fondurile 
mutuale pentru compensarea pierderilor provocate de bolile animalelor includ și bolile 
albinelor.

Ratele de cofinanțare
În ceea ce privește contribuția FEADR la finanțarea măsurilor de agromediu, raportorul 
propune niveluri superioare celor de 50 %, respectiv 80 %, propuse de Comisie, și anume 
60 % pentru toate regiunile și 90 % pentru regiunile mai puțin dezvoltate, regiunile 
ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee.

Raportorul propune transferarea fondurilor neutilizate pentru „componenta ecologică” a 
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plăților directe către al doilea pilon de finanțare a măsurilor de agromediu, fără cofinanțare 
națională. Se propune, totodată, eliminarea cofinanțării naționale în cazul fondurilor pe care 
statele membre sunt autorizate să le transfere de la primul către al doilea pilon, în temeiul 
articolului 14 din propunerea de regulament privind „plățile directe”.
Raportorul introduce, de asemenea, posibilitatea ca cofinanțarea națională să fie integral 
privată.

Pachete financiare naționale
În final, având în vedere absența propunerilor cantitative din partea Comisiei cu privire la 
repartizarea pe fiecare stat membru a fondurilor de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-
2020, raportorul dorește să elimine această lacună, prezentând o propunere bazată pe 
propunerea bugetară a CE pentru cadrul financiar multianual 2014-2020, care utilizează 
aceeași cheie de repartiție prevăzută pentru perioada de programare anterioară, întrucât nu s-a 
constatat, în acest sens, o modificare semnificativă a bugetelor. 

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. 


