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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentare generală
Prezenta propunere legislativă privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) din al doilea pilon conține abordări care 
promit să trateze provocările UE în materie de mediu, creând și consolidând stimulente pentru 
practicarea unei agriculturi durabile. Noul regulament trebuie să pună la dispoziția statelor 
membre instrumente adecvate în vederea combaterii provocărilor ecologice, sociale și 
economice. Multe dintre măsurile propuse contribuie la combaterea pierderii biodiversității, 
oprirea eroziunii solului și îmbunătățirea calității apelor subterane. 
Reforma actuală nu trebuie să devină o ocazie pierdută de a face schimbări substanțiale. Acest 
lucru ar fi nu numai în detrimentul mediului, ci și al fermierilor și al contribuabililor UE. De 
aceea, al doilea pilon este de mare importanță. Statele membre trebuie sprijinite să elaboreze 
măsuri bine conturate, care îndeplinesc într-un mod pro-activ necesitățile comunităților rurale. 

Furnizarea de bunuri publice
Sectorul agricol și zonele rurale sunt invitate să își intensifice eforturile în scopul atingerii 
obiectivelor legate de schimbările climatice și de energie, precum și în vederea punerii în 
aplicare a strategiei în domeniul biodiversității. Fermierii, care, împreună cu silvicultorii, sunt 
principalii gestionari ai terenurilor, vor avea nevoie de sprijin în acest sens, deoarece 
furnizarea acestor bunuri publice nu se reflectă în prețurile pieței. 

Cheltuieli minime pentru mediu
În zonele rurale sunt necesare cheltuieli minime obligatorii pentru măsurile în materie de 
mediu, inclusiv pentru cele privind agricultura, mediul, clima, Natura 2000, precum și pentru 
operațiunile de punere în aplicare a Directivei-cadru privind apa și pentru agricultura 
ecologică. Este strict necesar ca măsurile ecologice și, astfel, și cele ecologico-agricole, 
precum și cele specifice mediului să fie tratate preferențial în programele UE privind 
dezvoltarea rurală. Aceste cheltuieli minime le vor fi utile pe termen lung tuturor cetățenilor 
UE și societății în general.

Agricultura ecologică și activitățile agricole de mare valoare naturală
Agricultura ecologică și activitățile agricole de mare valoare naturală trebuie să dea dovadă de 
rezultate deosebite cu privire la durabilitate și, de aceea, trebuie susținute orizontal printr-o 
combinație de măsuri. Agricultura ecologică a dovedit că poate genera deopotrivă efecte 
ecologice pozitive și stabilitate economică, pornind de la protecția și îmbunătățirea 
biodiversității, a calității solului și apei, lupta împotriva schimbărilor climatice și până la 
folosirea eficientă a resurselor naturale. Mai ales susținerea agriculturii ecologice poate crea 
locuri de muncă, bunuri publice, precum și o ofertă de alimente de bună calitate.

Gestionarea riscurilor nu trebuie finanțată în detrimentul durabilității
Obiectivul celui de-al doilea pilon este dezvoltarea durabilă a zonei rurale; acest pilon trebuie 
să 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”. Acest obiectiv 
este incompatibil cu măsurile de finanțare a gestionării riscurilor. Stabilizarea veniturilor este 
deja reglementată în primul pilon, prin urmare nu mai există necesitatea ancorării acesteia în 
cel de-al doilea pilon. În situația în care vor exista măsuri speciale privind gestionarea 
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riscurilor, acestea ar trebui stabilite în primul pilon. Există un pericol prea mare ca industria 
asigurărilor să determine pierderi de mijloace financiare importante pentru mediu și 
dezvoltare, ca urmare a accentului pus pe gestionarea riscurilor.

Sprijin pentru dezvoltarea rurală nu doar în agricultură
Dezvoltarea infrastructurii locale și a serviciilor locale de bază din zonele rurale este deosebit 
de importantă pentru a acționa împotriva tendințelor de migrație. De aici face parte și 
dezvoltarea mecanismelor de prevenție și a instituțiilor de asistență medicală, care ar putea 
îmbunătăți accesul regional la instituțiile publice de sănătate. În sensul Strategiei Europa 2020 
este susținută și crearea unor locuri de muncă de bună calitate (doctori, farmaciști; infirmiere 
etc.) și asigurarea, în acest fel, a unei mai mari ocupări a forței de muncă.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar și 
gestionarea riscurilor în agricultură, 
refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor dependente de agricultură și 
de silvicultură, utilizarea eficientă a 
resurselor și tranziția către o economie cu 
emisii reduse de carbon în sectoarele 
agricol, alimentar și silvic, precum și 
promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
sărăciei și a dezvoltării economice a 
zonelor rurale. În acest scop, trebuie să se 
țină seama de diversitatea situațiilor care 
afectează zonele rurale cu caracteristici 
diferite sau diferitele categorii de 
beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice trebuie să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 

(5) Pentru a se asigura dezvoltarea durabilă 
a zonelor rurale, este necesar să se pună 
accentul pe un număr limitat de priorități 
fundamentale privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, 
competitivitatea tuturor tipurilor de 
agricultură și viabilitatea exploatațiilor, 
organizarea lanțului alimentar în 
agricultură, refacerea, conservarea și 
consolidarea ecosistemelor dependente de 
agricultură și de silvicultură, utilizarea 
eficientă a resurselor și tranziția către o 
economie cu emisii reduse de carbon în 
sectoarele agricol, alimentar și silvic, 
precum și promovarea incluziunii sociale, a 
reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice a zonelor rurale. În acest scop, 
trebuie să se țină seama de diversitatea 
situațiilor care afectează zonele rurale cu 
caracteristici diferite sau diferitele categorii 
de beneficiari potențiali, precum și de 
obiectivele transversale legate de inovare, 
de protecția mediului și de atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptarea la acestea. Acțiunile de atenuare 
a schimbărilor climatice trebuie să vizeze 
atât limitarea emisiilor din agricultură și 
silvicultură, generate de activități-cheie 
precum producția animalieră și utilizarea 
îngrășămintelor, cât și conservarea 
absorbanților de carbon și intensificarea 
activității de sechestrare a carbonului în 
ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
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ceea ce privește exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale trebuie să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

schimbarea destinației terenurilor și 
silvicultura. Prioritatea Uniunii în materie 
de dezvoltare rurală privind transferul de 
cunoștințe și inovarea în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale trebuie să se 
aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

Justificare

Obiectivul pilonului 2 este de a sprijini sau de a oferi stimulente agricultorilor pentru a spori 
rezistența de mediu, socială și economică a exploatațiilor și a comunităților lor. Prin urmare, 
introducerea unor măsuri de gestionare a riscurilor ar fi inadecvată.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală trebuie realizate în 
contextul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, 
astfel cum se prevede la articolele 11 și 19 
din tratat, ținând seama de principiul
„poluatorul plătește”. Statele membre
trebuie să furnizeze informații cu privire la
sprijinul acordat pentru atingerea 
obiectivelor în materie de schimbări 
climatice, în concordanță cu obiectivul 
ambițios de a aloca în acest scop cel puțin 
20 % din bugetul Uniunii, utilizând o 
metodologie adoptată de Comisie.

(6) Prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală trebuie realizate în 
contextul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, 
astfel cum se prevede la articolele 11 și 19 
din tratat, ținând seama de principiul
„poluatorul plătește”. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la
felul în care vor implementa strategia 
privind biodiversitatea și să se asigure că 
obiectivele în materie de schimbări 
climatice sunt clar definite și integrate în 
metodologia adoptată în scopul de a
acorda prioritate proiectelor.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Activitățile desfășurate în temeiul 
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prezentului regulament ar trebui să 
sprijine, și nu să dubleze măsurile 
disponibile în cadrul altor instrumente 
financiare ale Uniunii.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a se asigura demararea imediată 
și implementarea eficientă a programelor 
de dezvoltare rurală, sprijinul acordat din 
FEADR trebuie să se bazeze pe existența 
unor condiții-cadru administrative fiabile.
Prin urmare, statele membre trebuie să 
evalueze conformitatea cu anumite condiții 
ex ante. Fiecare stat membru trebuie să 
elaboreze fie un program național de 
dezvoltare rurală pentru întregul său 
teritoriu, fie un set de programe regionale.
Fiecare program trebuie să identifice o 
strategie pentru atingerea obiectivelor în 
raport cu prioritățile Uniunii, precum și o 
serie de măsuri. Programarea trebuie să 
respecte prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală, fiind totodată adaptată la 
contextele naționale, și să completeze 
celelalte politici ale Uniunii, în special 
politica în domeniul piețelor agricole, 
politica de coeziune și politica comună în 
domeniul pescuitului. Statele membre care 
optează pentru un set de programe 
regionale trebuie să poată elabora, de 
asemenea, un cadru național care să nu 
dispună de o alocare bugetară separată, 
pentru a facilita coordonarea între regiuni 
în vederea soluționării problemelor 
existente pe plan național.

(8) Pentru a se asigura demararea imediată 
și implementarea eficientă a programelor 
de dezvoltare rurală, sprijinul acordat din 
FEADR trebuie să se bazeze pe existența 
unor condiții-cadru administrative fiabile.
Prin urmare, statele membre trebuie să 
evalueze conformitatea cu anumite condiții 
ex ante. Fiecare stat membru ar trebui să 
elaboreze fie un program național de 
dezvoltare rurală pentru întregul său 
teritoriu, fie un set de programe regionale, 
ținând seama, printre altele, de situația de 
mediu specifică lor. Fiecare program 
trebuie să identifice o strategie pentru 
atingerea obiectivelor în raport cu 
prioritățile Uniunii, precum și o serie de 
măsuri. Programarea trebuie să respecte 
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală, fiind totodată adaptată la contextele 
naționale, și să completeze celelalte politici 
ale Uniunii, în special politica în domeniul 
piețelor agricole, politica de coeziune și 
politica comună în domeniul pescuitului.
Statele membre ar trebui să se asigure, de 
asemenea, că programele lor naționale 
sau regionale sunt compatibile cu alte 
programe naționale, cum ar fi planurile 
naționale de acțiune în domeniul energiei 
din surse regenerabile și programele 
forestiere naționale. Statele membre care 
optează pentru un set de programe 
regionale trebuie să poată elabora, de 
asemenea, un cadru național care să nu 
dispună de o alocare bugetară separată, 
pentru a facilita coordonarea între regiuni 
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în vederea soluționării problemelor 
existente pe plan național.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesități specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele.
Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 
printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, 
zonele montane și crearea unor lanțuri 
scurte de aprovizionare. Subprogramele 
tematice trebuie utilizate, de asemenea, 
pentru a oferi posibilitatea de a aborda 
problema restructurării sectoarelor agricole 
care au un impact puternic asupra 
dezvoltării zonelor rurale. Pentru a spori 
eficiența intervenției acestor subprograme 
tematice, trebuie ca statele membre să fie 
autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operațiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesități specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele.
Subprogramele tematice ar trebui să 
vizeze, printre altele, tinerii fermieri, 
fermele mici, fermele de mare valoare 
naturală, zonele montane și crearea unor 
lanțuri scurte de aprovizionare și 
abordarea provocărilor legate de mediu.
Subprogramele tematice ar trebui utilizate, 
de asemenea, pentru a oferi posibilitatea de 
a aborda problema restructurării 
sectoarelor agricole care au un impact 
puternic asupra dezvoltării zonelor rurale, 
fără a cauza efecte negative sociale și de 
mediu. Pentru a spori eficiența intervenției 
acestor subprograme tematice, trebuie ca 
statele membre să fie autorizate să prevadă 
rate de sprijin mai ridicate pentru anumite 
operațiuni care fac obiectul 
subprogramelor respective.

Justificare

Menținerea agriculturii de mare valoare naturală este un obiectiv al UE, comun politicii de 
dezvoltare rurală și politicii privind biodiversitatea. Dar agricultura de mare valoare 
naturală să se mențină, este nevoie de o abordare nouă. Scopul ar trebui să fie stabilirea unei 
strategii coerente și eficiente pentru menținerea agriculturii de mare valoare naturală pe 
întreg teritoriul UE. Provocările în domeniul agriculturii de mare valoare naturală nu sunt 
legate doar mediu, ci și de faptul că aceste sisteme agricole sunt foarte vulnerabile atât din 
punct de vedere economic, cât și social. Dacă putem găsi un sprijin puternic pentru 
agricultura de mare valoare naturală, vom putea ajuta numeroși fermieri să își continue 
activitatea și vom putea menține mult mai multe persoane în zonele rurale.

Amendamentul 6
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Sectorul agricol este expus, mai mult 
decât alte sectoare, daunelor cauzate 
potențialului său de producție de dezastrele 
naturale. Pentru a susține viabilitatea și 
competitivitatea exploatațiilor confruntate 
cu asemenea dezastre, trebuie să li se 
acorde fermierilor ajutoare pentru refacerea 
potențialului agricol degradat. De 
asemenea, statele membre trebuie să se 
asigure că nu are loc o supracompensare a 
daunelor, ca urmare a combinării 
schemelor de compensare ale Uniunii (în 
special măsura de gestionare a riscurilor)
cu cele naționale și cu cele private. Pentru 
a se garanta utilizarea eficientă și eficace a 
resurselor bugetare ale FEADR, trebuie să 
se delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea 
costurilor eligibile în temeiul acestei 
măsuri.

(20) Sectorul agricol este expus, mai mult 
decât alte sectoare, daunelor cauzate 
potențialului său de producție de dezastrele 
naturale. Pentru a susține viabilitatea și 
competitivitatea exploatațiilor confruntate 
cu asemenea dezastre, trebuie să li se 
acorde fermierilor ajutoare pentru refacerea 
potențialului agricol degradat. De 
asemenea, statele membre ar trebui să se 
asigure că nu are loc o supracompensare a 
daunelor, ca urmare a combinării 
schemelor de compensare ale Uniunii cu 
cele naționale și cu cele private. Pentru a se 
garanta utilizarea eficientă și eficace a 
resurselor bugetare ale FEADR, trebuie să 
se delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea 
costurilor eligibile în temeiul acestei 
măsuri.

Justificare

Obiectivul pilonului 2 este de a sprijini sau de a oferi stimulente agricultorilor pentru a spori 
rezistența de mediu, socială și economică a exploatațiilor și a comunităților lor. Prin urmare, 
introducerea unor măsuri de gestionare a riscurilor ar fi inadecvată.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Integrarea adecvată în politica 
energetică durabilă a Uniunii trebuie să 
fie asigurată în primul rând prin 
standardele de durabilitate stabilite pentru 
producția de biomasă din activități 
agricole și forestiere, precum și prin 
îmbunătățirea eficienței energetice și 
utilizarea surselor regenerabile de energie 
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în agricultură.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Pentru a conserva și a îmbunătăți 
biodiversitatea în zonele rurale, este 
necesar ca dezvoltarea rurală să 
contribuie la punerea în aplicare adecvată 
a rețelei Natura 2000, prin crearea unor 
instrumente specifice de elaborare a unor 
practici de gestionare, precum și la 
punerea în aplicare a proiectelor, inclusiv 
a infrastructurii specifice (investiții 
neproductive). 

Justificare

Este fundamental pentru îmbunătățirea biodiversității în zonele rurale ca dezvoltarea rurală 
să contribuie la punerea pe deplin în aplicare a rețelei Natura 2000 și ca RDR să își asume 
răspunderea pentru partea de rețea care îi revine. Este necesară coordonarea cu programele 
structurale (FEDER, FC) și LIFE pentru a asigura că acestea au roluri complementare și că 
toate nevoile rețelei Natura 2000 sunt abordate.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Silvicultura este parte integrantă a 
dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru 
utilizarea terenurilor într-un mod durabil și 
benefic pentru climă trebuie să cuprindă 
dezvoltarea zonelor împădurite și 
gestionarea durabilă a pădurilor. În 
perioada de programare 2007-2013, 
diferitele tipuri de sprijin pentru investiții 
în silvicultură și pentru gestionarea acesteia 
au făcut obiectul mai multor măsuri. În 
scopul simplificării, dar și pentru a permite 
beneficiarilor să conceapă și să realizeze 

(25) Silvicultura este parte integrantă a 
dezvoltării rurale, iar sprijinul pentru 
utilizarea terenurilor într-un mod durabil și 
benefic pentru climă trebuie să cuprindă 
dezvoltarea zonelor împădurite și 
gestionarea durabilă a pădurilor. În 
perioada de programare 2007-2013, 
diferitele tipuri de sprijin pentru investiții 
în silvicultură și pentru gestionarea acesteia 
au făcut obiectul mai multor măsuri. În 
scopul simplificării, dar și pentru a permite
beneficiarilor să conceapă și să realizeze 
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proiecte integrate cu valoare adăugată mai 
mare, trebuie să existe o singură măsură 
care să acopere toate tipurile de sprijin 
pentru investiții în silvicultură și pentru 
gestionarea acesteia. Această măsură
trebuie să cuprindă extinderea și 
ameliorarea resurselor forestiere prin 
împădurirea terenurilor și prin crearea de 
sisteme agroforestiere care să combine 
agricultura extensivă cu sisteme forestiere, 
refacerea pădurilor afectate de incendii sau 
de alte dezastre naturale și măsuri de 
prevenire pertinente, investiții în noi 
tehnologii forestiere și în prelucrarea și 
comercializarea produselor forestiere care 
vizează ameliorarea performanțelor 
economice și de mediu ale deținătorilor de 
păduri și investiții neproductive care 
sporesc reziliența ecosistemelor și 
rezistența la schimbările climatice, precum 
și valoarea ecologică a ecosistemelor 
forestiere. Sprijinul nu trebuie să ducă la 
denaturarea concurenței și nu trebuie să 
aibă efecte asupra pieței. Prin urmare,
trebuie impuse limitări în ceea ce privește 
dimensiunile și forma juridică ale 
beneficiarilor. În zonele clasificate de 
statele membre ca zone cu risc mediu sau 
ridicat de incendii, trebuie luate măsuri de 
prevenire a acestora. Toate măsurile 
preventive trebuie să facă parte dintr-un
plan de protecție a pădurilor. În cazul 
acțiunilor de refacere a potențialului 
forestier distrus, un organism științific 
public trebuie să recunoască în mod oficial 
faptul că a avut loc un dezastru natural.
Măsura în favoarea silviculturii trebuie
luată în lumina angajamentelor asumate de 
Uniune și de statele membre pe plan 
internațional și să se bazeze pe planurile 
forestiere naționale și subnaționale ale 
statelor membre sau pe baza unor 
instrumente echivalente care trebuie să țină 
seama de angajamentele luate în cadrul 
conferințelor ministeriale privind protecția 
pădurilor în Europa. Măsura respectivă 
trebuie să contribuie la implementarea 
strategiei forestiere a Uniunii. Pentru a se 

proiecte integrate cu valoare adăugată mai 
mare, ar trebui să existe o singură măsură 
care să acopere toate tipurile de sprijin 
pentru investiții în silvicultură și pentru 
gestionarea acesteia. Această măsură ar 
trebui să cuprindă extinderea și 
ameliorarea resurselor forestiere prin 
împădurirea terenurilor și prin crearea de 
sisteme agroforestiere care să combine 
agricultura extensivă cu sisteme forestiere, 
refacerea pădurilor afectate de incendii sau 
de alte dezastre naturale și măsuri de 
prevenire pertinente, investiții în noi 
tehnologii forestiere și în prelucrarea și 
comercializarea produselor forestiere care 
vizează ameliorarea performanțelor 
economice și de mediu ale deținătorilor de 
păduri și ale lucrătorilor forestieri și
investiții neproductive care sporesc 
reziliența ecosistemelor și rezistența la 
schimbările climatice, precum și valoarea 
ecologică a ecosistemelor forestiere.
Sprijinul nu ar trebui să ducă la 
denaturarea concurenței, nu ar trebui să 
aibă efecte asupra pieței și ar trebui să 
respecte obiectivele legate de mediu.
Planurile de gestionare a pădurilor, 
inclusiv aspectele legate de biodiversitate, 
ar trebui să se aplice tuturor pădurilor 
care beneficiază de finanțare în cadrul 
programelor de dezvoltare rurală. Prin 
urmare, ar trebui impuse limitări în ceea ce 
privește dimensiunile și forma juridică ale 
beneficiarilor pentru producția de lemn, 
dar nu și pentru produsele forestiere 
nelemnoase. În zonele clasificate de statele 
membre ca zone cu risc mediu sau ridicat 
de incendii, ar trebui luate măsuri de 
prevenire a acestora, iar aceste măsuri nu 
ar trebui să constea numai în drumuri și 
rezervoare de apă; ar trebui să se includă 
practici tradiționale modernizate. Toate 
măsurile preventive ar trebui să constituie 
o parte obligatorie în capitolul de protecție 
inclus în fiecare plan de gestionare a 
pădurilor. În cazul acțiunilor de refacere a 
potențialului forestier distrus, un organism 
științific public trebuie să recunoască în 
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asigura faptul că împădurirea terenurilor 
agricole este în concordanță cu obiectivele 
politicii în domeniul mediului, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește definirea anumitor 
cerințe minime în materie de protecție a 
mediului.

mod oficial faptul că a avut loc un dezastru 
natural. Măsura în favoarea silviculturii ar 
trebui luată în lumina angajamentelor 
asumate de Uniune și de statele membre pe 
plan internațional și să se bazeze pe 
planurile forestiere naționale și 
subnaționale ale statelor membre sau pe
baza unor instrumente echivalente care ar 
trebui să țină seama de angajamentele luate 
în cadrul conferințelor ministeriale privind 
protecția pădurilor în Europa. Măsura 
respectivă trebuie să contribuie la 
implementarea strategiei forestiere a 
Uniunii. Pentru a se asigura faptul că 
împădurirea terenurilor agricole este în 
concordanță cu obiectivele politicii în 
domeniul mediului, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea anumitor cerințe 
minime în materie de protecție a mediului.

Amendamentul 10

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 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice ar trebui să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de bunuri și servicii publice ecologice a 
societății. Acestea ar trebui, 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 asupra terenurilor
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului, a 
biodiversității și a diversității genetice. În 
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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, 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 trebuie 
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 trebuie 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.

acest context, trebuie 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, 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 trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii, proprietarii de păduri
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 35 % 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, prin plăți 
Natura 2000 și plăți legate de Directiva-
cadru privind apa, prin investiții de
îmbunătățire a rezistenței și a valorii 
ecologice a ecosistemelor forestiere, prin 
servicii de silvomediu, servicii climatice și 
prin conservarea pădurilor.
O atenție deosebită ar trebui acordată 
tranziției de la actualele la viitoarele 
angajamente climatice și de agromediu 
asumate de agricultori și gestionarii de 



PE486.102v02-00 14/80 AD\913131RO.doc

RO

terenuri, luând în considerare 
modificarea situației de referință.

Justificare

În prezent, există deja o dispoziție care impune obligația de a se cheltui cel puțin 25 % din 
contribuția totală a FEADR. Prin urmare, este important ca procentul minim al cheltuielilor 
să crească de la 25 % la 35 %. Situația de referință reprezintă „baza” legală de la care 
poate porni calculul plăților în cadrul pilonului 2.  Prin urmare, este important să se ia 
măsuri în cadrul pilonului 2 care să depășească ecocondiționalitatea și cerințele procesului 
de ecologizare (evitarea plăților duble). Întrucât ecologizarea este pusă în aplicare, situația 
de referință se modifică. Prin urmare, este important ca angajamentele climatice și de 
agromediu să depășească această situație de referință.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În prezent, fermierii sunt expuși la 
riscuri economice și de mediu tot mai 
mari, ca urmare a schimbărilor climatice 
și a volatilității ridicate a prețurilor. În 
acest context, gestionarea eficientă a 
riscurilor dobândește o importanță tot mai 
mare pentru fermieri. Din acest motiv, 
trebuie instituită o măsură de gestionare a 
riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă 
față celor mai comune riscuri cu care se 
confruntă. Prin urmare, această măsură 
trebuie să contribuie la acoperirea 
primelor plătite de fermieri pentru 
asigurarea culturilor, a animalelor și a 
plantelor, precum și la acoperirea creării 
de fonduri mutuale și a compensațiilor 
plătite de aceste fonduri fermierilor 
pentru pierderile suferite ca urmare a 
izbucnirii unor boli ale animalelor sau 
plantelor sau în urma unor incidente de 
mediu. De asemenea, măsura respectivă 
trebuie să includă un instrument de 
stabilizare a veniturilor sub forma unui 
fond mutual pentru sprijinirea fermierilor 
care se confruntă cu scăderi dramatice 
ale veniturilor. Pentru a se asigura 

eliminat



AD\913131RO.doc 15/80 PE486.102v02-00

RO

egalitatea de tratament între fermierii din 
întreaga Uniune, evitarea denaturării 
concurenței și respectarea obligațiilor 
internaționale ale Uniunii, trebuie 
prevăzute condiții specifice pentru 
acordarea sprijinului în cadrul acestor 
măsuri. Pentru a se garanta utilizarea 
eficientă și eficace a resurselor bugetare 
ale FEADR, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea duratei minime 
și maxime a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale.

Justificare

Nu este necesar să se includă un ajutor suplimentar pentru venit în caz de riscuri în cadrul 
pilonului 2, întrucât pilonul 1 conține deja o bază de ajutor pentru venit. În cazul în care 
trebuie să fie abordată în textele juridice, gestionarea riscurilor ar trebui să fie abordată în 
cadrul pilonului 1. Obiectivul pilonului 2 este de a sprijini sau de a oferi stimulente 
agricultorilor pentru a spori rezistența de mediu, socială și economică a exploatațiilor și a 
comunităților lor Prin urmare, introducerea unor astfel de măsuri ar fi inadecvată.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, trebuie creată o 
rețea PEI în scopul interconectării 
grupurilor operaționale, a serviciilor de 
consiliere și a cercetătorilor implicați în 
implementarea acțiunilor de orientare a 
inovării în agricultură. Această rețea 
trebuie finanțată în cadrul asistenței tehnice 
la nivelul Uniunii.

(47) Pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii, ar trebui creată o 
rețea PEI în scopul interconectării 
grupurilor operaționale, inclusiv a 
serviciilor de consiliere, a ONG-urilor și a 
cercetătorilor implicați în implementarea 
acțiunilor de orientare a inovării în 
agricultură. Această rețea trebuie finanțată 
în cadrul asistenței tehnice la nivelul 
Uniunii.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1
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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 
realizarea în Uniune a unui sector agricol și 
silvic mai echilibrat din punct de vedere 
teritorial și ecologic, mai benefic pentru 
climă, mai rezilient și mai inovator.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Obiectivele și prioritățile politicii de dezvoltare rurală contribuie la realizarea 
competitivității agriculturii și silviculturii.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

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:

Amendamentul 16
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. gestionarea durabilă a resurselor naturale 
și combaterea schimbărilor climatice;

2. gestionarea durabilă a resurselor 
naturale, inclusiv a apelor, a solului, a 
biodiversității, a energiei și a măsurilor de 
combatere a schimbărilor climatice, 
precum și a sistemelor agricole durabile 
care se adaptează la consecințele 
schimbărilor climatice;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) un nivel de trai echitabil și decent 
pentru comunitățile locale care depind de 
desfășurarea unor activități rurale;

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea legăturilor dintre 
agricultură și silvicultură, pe de o parte, și 
cercetare și inovare, pe de altă parte.

(b) consolidarea legăturilor dintre
practicile durabile în agricultură și 
silvicultură, pe de o parte, și cercetare și 
inovare, pe de altă parte.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) consolidarea și dezvoltarea sistemelor 
de educație și sprijin în favoarea tinerilor 
fermieri;
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o mai bună integrare a producătorilor 
primari în lanțul alimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, al promovării pe 
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al grupurilor de 
producători și al organizațiilor 
interprofesionale;

(a) o mai bună integrare a producătorilor 
primari și a consumatorilor în lanțul 
alimentar prin intermediul schemelor de 
calitate, al promovării pe piețele locale și 
în cadrul circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor de producători, 
al grupurilor de producători-consumatori
și al organizațiilor interprofesionale;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. promovarea organizării lanțului 
alimentar și a gestionării riscurilor în 
agricultură, cu accent pe următoarele 
sectoare:

3. promovarea organizării lanțului 
alimentar în agricultură, cu accent pe 
următoarele sectoare:

(a) o mai bună integrare a producătorilor 
primari în lanțul alimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, al promovării pe 
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al grupurilor de 
producători și al organizațiilor 
interprofesionale;

(a) o mai bună integrare a producătorilor 
primari în lanțul alimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, al promovării pe 
piețele locale și în cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al grupurilor de 
producători și al organizațiilor 
interprofesionale;

(b) sprijinirea gestionării riscurilor la 
nivelul exploatațiilor.

Justificare

Nu este necesar să se includă un ajutor suplimentar pentru venit în caz de riscuri în cadrul 
pilonului 2, întrucât pilonul 1 conține deja o bază de ajutor pentru venit. În cazul în care 
trebuie să fie abordată în textele juridice, gestionarea riscurilor ar trebui să fie abordată în 
cadrul pilonului 1. Este important să se sublinieze faptul că obiectivul 4 este stabilit pentru a 
furniza bunuri și servicii publice de mediu.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 – partea 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 depind de agricultură și 
de silvicultură și a sistemelor 
agroecologice și agroforestiere, precum și 
promovarea utilizării celor mai bune 
metode în zootehnie, cu accent pe
furnizarea de bunuri și servicii publice de 
mediu în următoarele domenii:

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) refacerea și conservarea biodiversității, 
inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul 
activităților agricole de mare valoare 
naturală, precum și a stării peisajelor 
europene;

(a) refacerea, conservarea și utilizarea 
durabilă a biodiversității și a diversității 
genetice în cadrul exploatației, inclusiv în 
zonele Natura 2000 și în cadrul activităților 
agricole de mare valoare naturală, precum 
și a stării peisajelor europene;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ameliorarea gestionării solului. (c) ameliorarea structurii solului, a 
rezistenței sale la eroziune și la fenomene 
meteorologice extreme, a fertilității și a
gestionării acestuia.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) utilizarea celor mai bune metode în 
creșterea animalelor;

Justificare

Utilizarea celor mai bune metode în creșterea animalelor include atât bunăstarea, cât și 
sănătatea animalelor. Este necesar să se consolideze în continuare bunăstarea și sănătatea 
animalelor în UE. În conformitate cu Strategia UE 2020, producția alimentară în UE și, prin 
urmare, competitivitatea acesteia ar fi consolidate. De asemenea, utilizarea celor mai bune 
metode în creșterea animalelor asigură consumatorilor produse obținute prin utilizarea 
eficientă și durabilă a resurselor. Există, de asemenea, o legătură între sănătatea animală și 
sănătatea publică (zoonozele și rezistența antimicrobiană).

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. promovarea utilizării eficiente a
resurselor și sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii reduse de carbon și 
rezistentă la schimbările climatice în 
sectoarele agricol, alimentar și silvic, cu 
accent pe următoarele aspecte:

5. promovarea resurselor agricole 
eficiente din punct de vedere energetic și a
utilizării eficiente a acestor resurse și 
sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii reduse de carbon și rezistentă la 
schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar și silvic, cu accent pe 
următoarele aspecte:

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) eficientizarea utilizării apei în 
agricultură;

(a) creșterea eficienței, durabilității și 
economiilor în  utilizarea apei în 
agricultură;

Amendamentul 28
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) eficientizarea utilizării energiei în 
sectorul agroalimentar;

(b) creșterea economiilor de energie, a 
eficienței și durabilității în utilizarea
energiei în sectorul agroalimentar;

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) facilitarea furnizării și a utilizării 
surselor regenerabile de energie, a 
subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor 
și a altor materii prime nealimentare, în 
scopul bioeconomiei;

(c) facilitarea producției, furnizării și a 
utilizării la nivel local a surselor 
regenerabile de energie, a subproduselor, a 
deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii 
prime nealimentare, în scopul 
bioeconomiei;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea diversificării, a înființării de 
noi întreprinderi mici și a creării de locuri 
de muncă;

(a) facilitarea diversificării, a înființării de 
noi întreprinderi mici, a dezvoltării 
întreprinderilor mici deja existente și a 
creării de locuri de muncă;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste priorități contribuie la 
realizarea obiectivelor transversale legate 
de inovare, de protecția mediului și de 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 

Toate aceste priorități contribuie la 
realizarea obiectivelor transversale legate 
de inovare, de protecția mediului, sănătate 
publică și de atenuarea efectelor 
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și de adaptarea la acestea. schimbărilor climatice și de adaptarea la 
acestea, asigurând în același timp un nivel 
înalt de bunăstare a animalelor.

Justificare

Articolul 13 din tratat prevede că, la adoptarea politicilor agricole, UE ia pe deplin în 
considerare bunăstarea animalelor; UE ar trebui să se asigure că tehnicile și metodele 
inovatoare de producție care reduc emisiile de gaze cu efect de seră nu au efecte negative 
asupra bunăstării animalelor de la care se obțin produse.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se asigură coerența între sprijinul 
acordat din FEADR și măsurile finanțate 
din Fondul European de Garantare 
Agricolă.

(1) Se asigură coerența între sprijinul 
acordat din FEADR și măsurile finanțate 
din Fondul European de Garantare 
Agricolă sau din alte instrumente 
financiare ale Uniunii.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) abordarea provocărilor legate de 
mediu;

Justificare

Provocările legate de mediu cu care se confruntă sectorul european alimentar și agricol, 
astfel cum sunt prezentate în prioritățile 4 și 5 ale Uniunii, ar trebui să fie în mod clar 
semnalizate statelor membre, încurajându-le să includă un subprogram privind provocările 
legate de mediu, pentru a aborda problemele tot mai mari în ceea ce privește conservarea și 
îmbunătățirea biodiversității, protecția corpurilor de apă, solurile sănătoase etc.
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) sistemele agricole de mare valoare 
naturală;

Justificare

Provocările legate de mediu cu care se confruntă sectorul european alimentar și agricol, 
astfel cum sunt prezentate în prioritățile 4 și 5 ale Uniunii, ar trebui să fie în mod clar 
semnalizate statelor membre, încurajându-le să includă un subprogram privind provocările 
legate de mediu, pentru a aborda problemele tot mai mari în ceea ce privește conservarea și 
îmbunătățirea biodiversității, protecția corpurilor de apă, solurile sănătoase etc.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Analiza trebuie să fie structurată în jurul 
priorităților Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală. În cazul tuturor 
priorităților Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală vor fi evaluate 
necesitățile specifice în ceea ce privește 
protecția mediului, atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, precum și inovarea, în vederea 
identificării soluțiilor relevante în aceste
trei domenii, la nivelul fiecărei priorități;

Analiza trebuie să fie structurată în jurul 
priorităților Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și de mediu și ar trebui 
să se bazeze pe toate actele legislative și 
datele actuale privind mediul. În cazul 
tuturor priorităților Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală vor fi evaluate
necesitățile specifice în ceea ce privește 
protecția mediului, biodiversitatea și 
speciile sălbatice, gestionarea apelor și a 
solului, atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, precum și 
inovarea, în vederea identificării soluțiilor 
relevante în aceste două domenii, la nivelul 
fiecărei priorități;

Justificare

Fără o analiză SWOT solidă, este mult mai dificil să se elaboreze măsuri specifice. În plus, 
Comisia Europeană estimează că neaplicarea în mod adecvat a legislației privind mediul 
generează anual în UE costuri de 50 de miliarde de EUR în domeniul sănătății și al mediului. 
Conservarea și stimularea agriculturii de mare valoare naturală este esențială pentru 
atingerea obiectivelor în materie de biodiversitate și în afara zonelor Natura 2000. Prin 
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urmare, acest lucru ar trebui să fie menționat în mod specific.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) în ceea ce privește prioritățile Uniunii în 
materie de dezvoltare rurală incluse în 
program sunt prevăzute combinații 
relevante de măsuri care decurg în mod 
logic din evaluarea ex ante menționată la 
litera (a) și din analiza menționată la litera 
(b);

(i) în ceea ce privește fiecare dintre
prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală incluse în program, sunt prevăzute 
combinații relevante de măsuri de abordare 
a provocărilor de importanță mondială în 
materie de mediu și de schimbări climatice 
care decurg în mod logic din evaluarea ex 
ante menționată la litera (a) și din analiza 
menționată la litera (b), pentru a aborda 
provocări legate de mediu și de 
schimbările climatice de importanță 
globală. La elaborarea programelor lor de 
dezvoltare rurală, statele membre iau în 
considerare măsurile prevăzute la 
articolele 29, 30, 31, 34 și 35 din prezentul 
regulament;

Justificare

Prioritățile 4 și 5 ale Uniunii reflectă în mod clar necesitatea orientării radicale în viitor 
către practici agricole europene mai durabile. Prin urmare, este crucial ca măsurile de 
agromediu și climatice, de sprijinire a agriculturii ecologice, de acordare a plăților 
Natura 2000 și a plăților legate de Directiva-cadru privind apa și măsurile privind 
bunăstarea animalelor să fie măsuri obligatorii în cadrul tuturor programelor de dezvoltare 
rurală ale UE pentru a impune pe scară largă calitatea ecologică și pentru a asigura 
competitivitatea și sustenabilitatea economică în cadrul statelor membre și în afara acestora.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) programul conține o abordare 
pertinentă în privința inovării, a protecției 
mediului, inclusiv a necesităților specifice 
ale zonelor Natura 2000, a atenuării 

(iv) programul conține o abordare 
pertinentă în privința inovării, a protecției 
mediului, inclusiv a necesităților specifice 
ale zonelor Natura 2000, a agriculturii de 
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schimbărilor climatice și a adaptării la 
acestea;

mare valoare naturală, a agriculturii 
ecologice, a atenuării schimbărilor 
climatice și a adaptării la acestea;

Justificare

Fără o analiză SWOT solidă, este mult mai dificil să se elaboreze măsuri specifice. În plus, 
Comisia Europeană estimează că neaplicarea în mod adecvat a legislației privind mediul 
generează anual în UE costuri de 50 de miliarde de EUR în domeniul sănătății și al mediului. 
Conservarea și stimularea agriculturii de mare valoare naturală este esențială pentru 
atingerea obiectivelor în materie de biodiversitate și în afara zonelor Natura 2000. Prin 
urmare, acest lucru ar trebui să fie menționat în mod specific.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) informații cu privire la 
complementaritatea cu măsurile finanțate 
de alte instrumente ale politicii agricole 
comune, prin politica de coeziune sau din 
EMFF;

(m) informații cu privire la 
complementaritatea cu măsurile finanțate 
de alte instrumente ale politicii agricole 
comune, prin politica de coeziune sau din 
EMFF și aplicarea instrumentelor de 
finanțare menționate la titlul IV din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012];

Justificare

Se face trimitere la Regulamentul CSC deoarece la titlul IV din acesta sunt prezentate diferite
tipuri de instrumente de finanțare. Pentru a asigura că instrumentele respective pot fi utilizate 
și pentru dezvoltare rurală (de exemplu, fonduri de tip revolving), se face trimitere la titlul IV.

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) Statele membre trebuie cel puțin să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și li se 
solicită să cheltuiască cel puțin 35 % din 
contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
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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 
Natura 2000, de plăți legate de Directiva-
cadru privind apa și de plăți pentru zonele 
care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri 
specifice, prin investiții de îmbunătățire a 
rezistenței și a valorii ecologice a 
ecosistemelor forestiere, prin servicii de 
silvomediu și servicii climatice și prin 
conservarea pădurilor.

Justificare

În perioada actuală de programare, există deja obligația de a cheltui cel puțin 25 % din 
contribuția totală a FEADR pentru pilonul 2, această obligație nu numai că ar trebui să 
existe în continuare, ci ar trebui să fie majorată la cel puțin 35 %. Toate măsurile de mediu 
specifice ar trebui să fie incluse (măsurile de agromediu și climatice, de sprijinire a 
agriculturii ecologice, măsurile privind acordarea de plăți Natura 2000 și de plăți legate de 
Directiva-cadru privind apa, măsurile de silvomediu etc.). Cu toate acestea, măsurile de 
mediu nespecifice (zonele cele mai defavorizate) nu ar trebui să fie luate în considerare.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – literele pa – pc (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) dimensiunea minimă a exploatațiilor 
forestiere pentru care acordarea 
sprijinului este condiționată de 
prezentarea unui plan de gestionare a 
pădurilor sau a unui instrument 
echivalent și a măsurilor alese privind 
biodiversitatea care ar trebui să fie 
incluse în planul de gestionare a 
pădurilor;
(pb) desemnarea zonelor și a tipurilor de 
terenuri care pot fi împădurite pentru a 
evita efectele negative asupra 
biodiversității, asupra mediului sau 
asupra habitatelor de pajiști;
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(pc) un standard privind bunele practici 
în domeniul silviculturii care va constitui 
referința pentru sprijinirea măsurilor în 
favoarea silviculturii în temeiul 
Regulamentului privind dezvoltarea 
rurală.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, sprijinul poate fi acordat 
pentru schimburi de exploatații pe termen 
scurt și pentru vizite în exploatații.

De asemenea, sprijinul poate fi acordat 
pentru schimburi de exploatații și 
schimburi forestiere pe termen scurt și 
pentru vizite în exploatații.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a ajuta fermierii, deținătorii de păduri și 
IMM-urile din zonele rurale să beneficieze 
de servicii de consiliere în vederea 
ameliorării atât a performanțelor 
economice și de mediu ale exploatațiilor, 
întreprinderilor și/sau investițiilor lor, cât și 
a capacității acestora de a genera beneficii 
pentru climă și de a fi rezistente la
schimbarile climatice;

(a) a ajuta fermierii, deținătorii de păduri și 
IMM-urile din zonele rurale să beneficieze 
de servicii de consiliere în vederea 
ameliorării atât a performanțelor 
economice și de mediu ale exploatațiilor, 
întreprinderilor și/sau investițiilor lor, cât și 
a capacității acestora de a genera beneficii 
pentru climă, pentru bunăstarea 
animalelor și de a fi rezistente la
schimbările climatice și pentru a ajuta 
fermierii să își prelucreze și să își 
comercializeze produsele;

Justificare

Pentru a fi în concordanță cu noua strategie 2012-2015 privind bunăstarea animalelor, care 
prevede sinergii mai bună în cadrul PAC, bunăstarea animalelor ar trebui pe deplin luată în 
considerare în serviciile de consiliere, de asemenea și ca făcând parte integrantă din 
agricultura durabilă.
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a promova formarea profesională a 
consultanților.

(c) a promova formarea profesională a 
consultanților cu scopul specific de a 
susține sisteme agricole durabile 
avansate, cum ar fi agricultura ecologică.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum 
și de experiență consultativă și de 
fiabilitate în ceea ce privește domeniile de 
consiliere. Beneficiarii sunt aleși prin 
intermediul unor cereri de propuneri. 
Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor private.

Autoritățile sau organismele selecționate 
pentru a oferi servicii de consiliere trebuie 
să dispună de resursele corespunzătoare, și 
anume de personal calificat și care să 
beneficieze de formare periodică, precum
și de experiență consultativă și de 
fiabilitate în ceea ce privește domeniile de 
consiliere. Beneficiarii sunt aleși prin 
intermediul unor cereri de propuneri
Procedura de selecție trebuie să fie 
obiectivă și deschisă atât publicului, cât și 
organismelor de cooperare și private.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează cel puțin unul 
dintre următoarele elemente:

(4). Serviciile de consiliere destinate 
fermierilor trebuie să fie legate de cel puțin 
una dintre prioritățile Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală și vizează următoarele 
elemente:
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Justificare

Pentru a asigura eficiența serviciilor de consiliere agricolă, toate statele membre trebuie să 
aibă acces la informații complete pentru a sprijini trecerea la practici agricole mai durabile. 
Agricultura ecologică poate răspunde în mod eficient cerințelor de mediu și climatice și poate 
conduce la o producție agricolă durabilă. Trecerea la agricultura ecologică reprezintă un 
angajament major și necesită expertiză nouă. Prin urmare, agricultura ecologică trebuie 
recunoscută în mod explicit cel puțin în cadrul sistemului de consiliere agricolă.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) una sau mai multe dintre cerințele de 
reglementare în materie de gestionare
și/sau standardele privind bunele condiții 
agricole și de mediu prevăzute în titlul VI 
capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
HR/2012;

(a) cerințele de reglementare în materie de 
gestionare și standardele privind bunele 
condiții agricole și de mediu prevăzute în 
titlul VI capitolul 1 din Regulamentul (UE) 
nr. HR/2012;

Justificare

Pentru a asigura eficiența serviciilor de consiliere agricolă, toate statele membre trebuie să 
aibă acces la informații complete pentru a sprijini trecerea la practici agricole mai durabile. 
Agricultura ecologică poate răspunde în mod eficient cerințelor de mediu și climatice și poate 
conduce la o producție agricolă durabilă. Trecerea la agricultura ecologică reprezintă un 
angajament major și necesită expertiză nouă. Prin urmare, agricultura ecologică trebuie 
recunoscută în mod explicit cel puțin în cadrul sistemului de consiliere agricolă.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă a activității 
economice a fermelor mici, astfel cum sunt 
definite de către statele membre, și cel 
puțin a fermelor care participă la schema 
pentru micii fermieri menționată în titlul V 
din Regulamentul (UE) nr. DP/2012; sau

(d) dezvoltarea durabilă, performanța de 
mediu și activitatea economică, drept 
elemente minime, ale agriculturii 
ecologice menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și ale
fermelor mici, astfel cum sunt definite de 
către statele membre, și cel puțin ale
fermelor care participă la schema pentru 
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micii fermieri menționată în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012; sau

Justificare

Pentru a asigura eficiența serviciilor de consiliere agricolă, toate statele membre trebuie să 
aibă acces la informații complete pentru a sprijini trecerea la practici agricole mai durabile. 
Agricultura ecologică poate răspunde în mod eficient cerințelor de mediu și climatice și poate 
conduce la o producție agricolă durabilă. Trecerea la agricultura ecologică reprezintă un 
angajament major și necesită expertiză nouă. Prin urmare, agricultura ecologică trebuie 
recunoscută în mod explicit cel puțin în cadrul sistemului de consiliere agricolă.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor care participă pentru 
prima dată la:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin fermierilor individuali și grupurilor 
sau organizațiilor de producători care 
participă pentru prima dată la:

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) specificitatea produsului final din cadrul 
acestor scheme derivă din obligații clare 
privind garantarea:

(i) specificitatea produsului final din cadrul 
acestor scheme derivă din obligații clare 
privind garantarea:

- caracteristicilor specifice ale produselor; 
sau

- caracteristicilor specifice ale produselor; 
sau

- metodelor specifice de cultivare sau de 
producție; sau

- metodelor specifice de cultivare sau de 
producție, precum și agricultura 
ecologică; sau

- unei calități a produsului final care 
depășește semnificativ standardele 
comerciale aplicabile produselor de larg 
consum în ceea ce privește sănătatea 
publică, sănătatea animalelor sau a 
plantelor, bunăstarea animalelor sau 
protecția mediului;

- unei calități a produsului final care 
depășește semnificativ standardele 
comerciale aplicabile produselor de larg 
consum în ceea ce privește nu numai
sănătatea publică, sănătatea animalelor sau 
a plantelor, bunăstarea animalelor sau 
protecția mediului; dar și gestionarea 
durabilă a resurselor, reducerea de CO2 și 
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absența organismelor modificate genetic;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b – punctul i – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- lanțurilor scurte și locale de 
aprovizionare cu alimente; sau

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) scheme voluntare de certificare a 
produselor agricole, recunoscute de statele 
membre ca aplicând Orientările UE privind 
cele mai bune practici pentru sistemele de 
certificare voluntară a produselor agricole 
și alimentare.

(c) scheme voluntare de certificare a 
produselor agricole, recunoscute de statele 
membre ca aplicând Orientările UE privind 
cele mai bune practici pentru sistemele de 
certificare voluntară a produselor agricole 
și alimentare, cu excepția schemelor de 
certificare a conformității numai cu 
cerințele legale de referință.

Justificare

Nu se acceptă alocarea de fonduri publice pentru a asigura respectarea legislației. 
Subvențiile pentru dezvoltare rurală ar trebui să fie acordate numai pentru producția de 
bunuri publice, care sunt produse, de exemplu, datorită respectării unor standarde mult mai 
înalte de mediu sau de bunăstare a animalelor.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investiții în active fizice Investiții în active fizice pentru o 
producție durabilă, care îmbunătățește 
sănătatea și care respectă clima și 
bunăstarea animalelor
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ameliorează nivelul global de 
performanță al exploatației;

(a) ameliorează semnificativ activitatea 
agricolă în ceea ce privește 
sustenabilitatea, beneficiile pentru 
sănătate, producția care protejează clima 
și animalele;

Amendamentul 54

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 ecologică
necesară pentru dezvoltarea și adaptarea 
agriculturii, inclusiv accesul la suprafețele 
agricole și forestiere, consolidarea și 
ameliorarea terenurilor, economisirea și
furnizarea energiei și gestionarea apelor, în 
conformitate cu prioritățile 4 și 5; sau

Amendamentul 55

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, de agricultura ecologică și
bunăstarea animalelor, 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, precum și 
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angajamente legate de punerea în 
aplicare a Directivelor 2009/147/CE, 
92/42/CEE și 2000/60/CE, inclusiv 
anchete inițiale și studii de fezabilitate;
printre acestea se numără și investițiile 
privind schemele de calitate speciale în 
conformitate cu articolul 17.
(da) constituie investiții neproductive care 
sunt necesare pentru respectarea 
cerințelor obligatorii legate de directivele 
menționate anterior.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) vizează utilizarea măsurilor de 
control biologic ca mijloc de reducere sau 
de atenuare a invaziei de dăunători și a 
efectelor dăunătorilor, cum ar fi utilizarea 
dușmanilor naturali ai dăunătorilor și a 
agenților naturali de întărire a plantelor, 
în cazul în care aceste măsuri generează 
costuri anuale mai mari decât echivalenții 
lor chimici.

Justificare

Măsurile de investiții fizice pot fi foarte dăunătoare în cazul în care acestea nu sunt 
compensate de garanții în ceea ce privește protecția mediului. În prezent, controlul biologic 
nu este suficient de competitiv în comparație cu pesticidele obișnuite. Cu toate acestea, 
aceasta este o metodă inovatoare reală de reducere a utilizării pesticidelor pe viitor, 
controlând în același timp în mod eficient dăunătorii.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (a) se acordă exploatațiilor agricole. 
În cazul investițiilor destinate să sprijine 

eliminat
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restructurarea exploatațiilor, sunt 
eligibile numai exploatațiile care nu 
depășesc anumite dimensiuni, care 
urmează să fie definite de statele membre 
în program pe baza analizei SWOT 
efectuate în legătură cu prioritatea 
Uniunii în materie de dezvoltare rurală 
„creșterea competitivității tuturor tipurilor 
de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor”.

Amendamentul 58

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul exploatațiilor forestiere care 
depășesc o anumită dimensiune, care 
urmează să fie stabilită de statele membre 
în cadrul programului, acordarea 
sprijinului pentru investițiile în 
suprafețele forestiere este condiționată de 
prezentarea unui plan de gestionare a 
pădurilor sau a unui instrument 
echivalent, inclusiv a unor măsuri privind 
biodiversitatea. Aceste măsuri privind 
biodiversitatea ar trebui să respecte 
gestionarea durabilă a pădurilor, astfel 
cum a fost definită de Conferința 
ministerială din 1993 privind protecția 
pădurilor în Europa (denumită în 
continuare „gestionarea durabilă a 
pădurilor”).

Justificare

Investițiile în suprafețele forestiere în special pot avea un impact foarte negativ asupra 
biodiversității.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Refacerea potențialului de producție 
agricolă afectat de dezastre naturale și de 
evenimente catastrofale și instituirea unor 
măsuri de prevenire corespunzătoare
(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri constă în:
(a) investiții în măsuri preventive 
destinate să reducă efectele dezastrelor 
naturale și ale evenimentelor catastrofale 
probabile;
(b) investiții pentru refacerea terenurilor 
agricole și a potențialului de producție 
afectate de dezastre naturale și de 
evenimente catastrofale.
(2) Sprijinul se acordă fermierilor sau 
grupurilor de fermieri. Sprijinul poate fi 
acordat și entităților publice, acolo unde 
se stabilește o legătură între investițiile 
realizate de entitățile respective și 
potențialul de producție agricolă.
Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera 
(b) este condiționat de recunoașterea 
oficială de către autoritățile publice ale 
statelor membre a faptului că s-a produs o 
dezastru natural și că acest dezastru sau 
măsurile adoptate în conformitate cu 
Directiva 2000/29/CE a Consiliului în 
scopul eradicării sau al prevenirii 
răspândirii unei boli a plantelor sau a 
unei infestări parazitare a cauzat 
distrugerea a cel puțin 30 % din 
potențialul agricol relevant.
(4) În cadrul acestei măsuri nu se acordă 
niciun sprijin pentru pierderea venitului 
cauzată de dezastrul natural sau de 
evenimentul catastrofal.
Statele membre garantează evitarea 
supracompensării ca urmare a combinării 
acestei măsuri cu alte instrumente de 
sprijin naționale sau ale Uniunii sau cu 
sistemele private de asigurări
(5) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (a) este limitat la rata maximă a 
sprijinului prevăzută în anexa I. Această 
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rată maximă nu se aplică în cazul 
proiectelor colective cu mai mulți 
beneficiari.
(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind definirea costurilor 
eligibile din cadrul acestei măsuri.

Justificare

Această măsură nu respectă obiectivele programului și este în mod clar o măsură de ajutor 
pentru venit. În plus, aspectele legate de asigurări ar trebui să fie gestionate de către piață și 
nu cu banii contribuabililor. Prin urmare, această măsură aparține mai degrabă pilonului 1 
decât pilonului 2.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
se acordă cu condiția prezentării unui plan 
de afaceri. Implementarea planului de 
afaceri trebuie să înceapă în termen de șase 
luni de la data deciziei de acordare a 
ajutorului.

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
se acordă cu condiția prezentării unui plan 
de afaceri, inclusiv a unei evaluări a 
impactului pentru ameliorarea 
performanței de mediu. Implementarea 
planului de afaceri trebuie să înceapă în 
termen de șase luni de la data deciziei de 
acordare a ajutorului.

Amendamentul 61

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre iau în considerare 
condițiile sociale și de mediu din zonele 
rurale în cauză înainte de a pune în 
aplicare această măsură.

Justificare

Există posibilitatea ca această măsură privind dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 
să fie utilizată pentru restructurarea unui număr mare de întreprinderi agricole și de zone 
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rurale din Europa. Pentru a asigura o dezvoltare a exploatațiilor și a întreprinderilor 
responsabilă din punct de vedere social, ecologic și economic care să sporească viabilitatea 
economică, care să aducă beneficii mediului și care să promoveze coeziunea socială în 
comunitățile rurale, statele membre trebuie să ia în considerare în mod clar impactul social 
și de mediu al restructurării.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente;

(d) investiții în crearea, ameliorarea sau 
extinderea serviciilor locale de bază 
destinate populației rurale, inclusiv a celor 
de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente, mai ales a mecanismelor de 
prevenție și a instituțiilor de asistență 
medicală din domeniul sănătății;

Justificare

În sensul Strategiei Europa 2020 pot fi create locuri de muncă de bună calitate (doctori, 
farmaciști; infirmiere etc.) și, astfel, rata ocupării forței de muncă poate fi mărită. În plus, 
prezenta propunere asigură accesul regional la instituțiile publice de sănătate.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri vizează exclusiv infrastructura la 
scară mică, astfel cum este definită de 
fiecare stat membru în programul său. Cu 
toate acestea, programele de dezvoltare 
rurală pot prevedea anumite derogări de la 
această normă în cazul investițiilor în 
banda largă și a celor realizate în domeniul 
energiei din surse regenerabile. În acest 
caz, trebuie stabilite criterii clare care să 
asigure complementaritatea cu sprijinul 
acordat în cadrul altor instrumente ale UE.

(2) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri vizează infrastructura la scară mică, 
astfel cum este definită de fiecare stat 
membru în programul său. Cu toate 
acestea, programele de dezvoltare rurală 
pot prevedea anumite derogări de la 
această normă în cazul investițiilor în 
banda largă, în domeniul energiei din surse 
regenerabile, cu excepția investițiilor în 
biomasă, biogaz și biocombustibili care au 
la bază culturi terestre, toate 
nesustenabile, și mecanisme de prevenție 
și instituții de asistență medicală, . În acest 
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caz, trebuie stabilite criterii clare care să 
asigure complementaritatea cu sprijinul 
acordat în cadrul altor instrumente ale UE.

Justificare

În ultimii ani, foarte multe dovezi suplimentare au arătat că producția pe scară largă de 
biomasă și de biocombustibili care au la bază culturi terestre nu poate fi durabilă. Prin 
urmare, este important să se sublinieze faptul că nu toate proiectele privind producția de 
energie din surse regenerabile pe scară largă sunt benefice sau durabile.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Îmbunătățirea biodiversității în zonele 
rurale
(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru:
(a) elaborarea și actualizarea planurilor 
de protecție și de gestionare referitoare la 
siturile Natura 2000 și la alte locații de 
mare valoare naturală, inclusiv planuri de 
acțiune pentru protecția speciilor care au 
legătură cu zonele rurale;
(b) studii, acțiuni de sensibilizare cu 
privire la mediu și investiții asociate cu 
acțiunile de sensibilizare sau cu 
întreținerea, refacerea și modernizarea 
caracteristicilor patrimoniului natural, 
cum ar fi refacerea și crearea cursurilor 
de apă sau a altor structuri liniare și 
continue sau cu funcționarea acestora ca 
puncte de trecere care sunt elemente 
esențiale pentru migrarea, răspândirea și 
schimbul genetic al speciilor sălbatice.
(2) Investițiile realizate în temeiul 
alineatului (1) litera (b) sunt eligibile 
pentru sprijin dacă operațiunile relevante 
sunt puse în aplicare în conformitate cu 
planurile de gestionare sau cu alte 
planuri de protecție a naturii în cazul în 
care investițiile sunt legate în mod clar de 
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obiectivele care sprijină strategia Uniunii 
în domeniul biodiversității pentru 2020.

Justificare

Natura 2000, zonele agricole de mare valoare naturală și Directiva-cadru privind apa 
necesită măsuri specifice cu ajutorul cărora pot fi elaborate proiecte care să pună în aplicare 
cerințele stabilite de Uniune în strategia în domeniul biodiversității și în Directiva-cadru 
privind apa. 

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere 
și ameliorarea viabilității pădurilor

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere 
durabile din punct de vedere ecologic și 
ameliorarea viabilității pădurilor

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) împădurire și crearea de suprafețe 
împădurite;

(a) împădurire durabilă din punct de 
vedere al mediului și crearea durabilă din 
punct de vedere al mediului de suprafețe 
împădurite, în conformitate cu zona 
bioclimatică relevantă;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) crearea de sisteme agroforestiere; (b) crearea de sisteme agroforestiere 
durabile din punct de vedere al mediului 
și de sisteme silvo-pastorale;
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) echipamente sau infrastructură de 
prevenire a incendiilor forestiere pentru 
zonele forestiere incluse în categoria de 
risc mediu spre ridicat de incendii; 
sprijinul prevăzut în acest scop se acordă 
în conformitate cu articolul 25. Pentru a 
fi eligibile pentru sprijinul acordat în 
acest scop, statele membre sunt obligate 
să cofinanțeze echipamentele sau 
infrastructura de prevenire a incendiilor 
forestiere în zonele menționate; 

Justificare

Se întâmplă frecvent ca incendiile să aibă loc în aceleași zone forestiere, din cauză că nu a 
fost pusă în aplicare nicio strategie de prevenire. Nu este rezonabil să se acorde sprijin 
public de mai multe ori consecutiv pentru aceleași zone. Prin urmare, este necesar să se facă 
distincția între refacerea unei zone ca urmare a unui incendiu și prevenire și este necesar ca 
aceasta din urmă să aibă prioritate și să devină o condiție prealabilă pentru orice măsură în 
favoarea silviculturii luată în zonele clasificate ca zone cu risc mediu sau ridicat de incendii 
identificate în fiecare stat membru și pentru orice acord de finanțare.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prevenirea și refacerea daunelor 
cauzate pădurilor de incendii și de dezastre 
naturale, inclusiv de invaziile de dăunători, 
de izbucnirea unor boli, de producerea unor 
evenimente catastrofale și de amenințările 
legate de climă;

(c) refacerea daunelor cauzate pădurilor de 
incendii și de dezastre naturale, inclusiv de 
invaziile de dăunători, de izbucnirea unor 
boli, de producerea unor evenimente 
catastrofale și de amenințările legate de 
climă;
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Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investiții în noi tehnologii forestiere și 
în prelucrarea și comercializarea 
produselor forestiere.

(e) investiții în tehnologii forestiere
durabile din punct de vedere ecologic și în 
prelucrarea și comercializarea produselor 
forestiere.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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 de peste mări.
Limitările dreptului de proprietate 
prevăzute la articolele 23-27 nu se aplică 
sprijinului acordat din motive de mediu, 
cum ar fi protecția împotriva eroziunii sau 
extinderea resurselor forestiere care 
contribuie la atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul exploatațiilor care depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul trebuie condiționat de prezentarea 

În cazul exploatațiilor care depășesc 
anumite dimensiuni, care urmează să fie 
stabilite de statele membre în program, 
sprijinul trebuie condiționat de prezentarea 
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unui plan de gestionare a pădurilor sau a 
unui instrument echivalent în concordanță 
cu gestionarea durabilă a pădurilor, astfel 
cum a fost definită de Conferința 
ministerială din 19931 privind protecția 
pădurilor în Europa (denumită în 
continuare „gestionarea durabilă a 
pădurilor”) .

unui plan de gestionare a pădurilor sau a 
unui instrument echivalent, inclusiv 
măsuri privind biodiversitatea și în 
concordanță cu gestionarea durabilă a 
pădurilor, astfel cum a fost definită de 
Conferința ministerială din 19931 privind 
protecția pădurilor în Europa (denumită în 
continuare „gestionarea durabilă a 
pădurilor”).

Justificare

Prea frecvent, în trecut, această măsură a fost pusă în aplicare fără a se lua în considerare 
mediul. Prin urmare, această măsură ar trebui să fie menționată în mod specific pentru a se 
asigura protecția mediului. Pentru a sprijini obiectivele strategiei UE în domeniul 
biodiversității, planurile de gestionare a pădurilor ar trebui să includă măsuri specifice 
privind biodiversitatea. 

Amendamentul 73

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Toate acțiunile trebuie să fie coerente 
cu obiectivele de mediu ale PAC.

Justificare

Măsura: „Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor” a 
fost deseori pusă în aplicare în trecut fără a se lua în considerare mediul, prin urmare, 
această măsură ar trebui să fie menționată în mod specific pentru a se asigura protecția 
mediului.

Amendamentul 74

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Sprijinul pentru măsurile în favoarea 
silviculturii ar trebui să se bazeze pe un 
standard privind bunele practici în 
domeniul silviculturii. 
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Justificare

Numai practicile de gestionare durabilă a pădurilor sunt sprijinite.

Amendamentul 75

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, 
municipalităților și asociațiilor acestora, 
precum și altor gestionari de terenuri 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 15 ani.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective
și trebuie să îndeplinească cerințele minime 
în materie de protecție a mediului. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru plantarea de 
specii forestiere cu ciclu scurt de producție, 
pomi de Crăciun sau arbori cu creștere 
rapidă întrebuințați pentru producerea de 
energie. În zonele în care împădurirea este 
îngreunată de condiții pedoclimatice 
severe, se poate acorda sprijin pentru 
plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau tufișuri adaptate la 
condițiile locale.

(2) Sunt eligibile atât terenurile agricole, 
cât și cele neagricole. Speciile plantate 
trebuie să fie adaptate la condițiile 
climatice și de mediu ale zonei respective,
trebuie să îndeplinească cerințele minime 
în materie de protecție a mediului și 
trebuie să fie în conformitate cu zona 
bioclimatică relevantă. Nu se acordă 
niciun sprijin pentru plantarea de specii 
forestiere cu ciclu scurt de producție, pomi 
de Crăciun sau arbori cu creștere rapidă 
întrebuințați pentru producerea de energie.
În zonele în care împădurirea este 
îngreunată de condiții pedoclimatice 
severe, se poate acorda sprijin pentru 
plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau tufișuri adaptate la 
condițiile locale.
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Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre desemnează zonele 
adecvate pentru împădurire pentru a se 
asigura că plantarea nu va avea un 
impact negativ asupra mediului sau a 
biodiversității.

Justificare

Este important să se excludă orice plantare de specii dăunătoare și în locații nepotrivite.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind definirea cerințelor 
minime în materie de protecție a mediului 
menționate la alineatul (2).

(3) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind definirea cerințelor 
minime în materie de protecție a mediului 
menționate la alineatul (2). Cerințele 
minime în materie de protecție a mediului 
urmează tipologiile stabilite de Agenția 
Europeană de Mediu, care acoperă toate 
tipurile de păduri europene.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituirea de sisteme agroforestiere Instituirea de sisteme agroforestiere și 
silvo-pastorale
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Amendamentul 80

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 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.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – partea 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) litera (ba) se acordă 
proprietarilor privați, semi-publici și 
publici de păduri, municipalităților, 
pădurilor de stat și asociațiilor acestora și 
acoperă costurile aferente următoarelor 
activități:

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) construirea de infrastructuri de 
protecție. În caz de incendii, se poate 
acorda sprijin și sub forma unui ajutor 
pentru costurile de întreținere. Nu se 
acordă niciun sprijin pentru activități legate 
de agricultură, desfășurate în zonele care 
fac obiectul angajamentelor de agromediu;

(a) construirea de infrastructuri de
prevenire (drumuri, puncte de alimentare 
cu apă, tranșee, parafocuri) care să 
constituie o rețea de protecție a unei zone 
forestiere în conformitate cu planurile 
locale sau regionale de prevenire a 
incendiilor forestiere. Nu se acordă niciun 
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sprijin pentru activități legate de 
agricultură, desfășurate în special în zonele 
care fac obiectul angajamentelor de 
agromediu;

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activități de mică amploare de 
prevenire a incendiilor sau a altor pericole 
naturale, desfășurate la nivel local;

(b) activități de mică amploare de 
prevenire a incendiilor sau a altor pericole 
naturale, desfășurate la nivel local; 
sprijinul se acordă pentru aceste activități 
numai în măsura în care acestea sunt 
compatibile cu planurile locale sau 
regionale de prevenire a incendiilor 
forestiere;

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – literele c și d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instalarea și ameliorarea instalațiilor de 
monitorizare a incendiilor, a invaziilor de 
dăunători și a bolilor care afectează 
pădurile, precum și a echipamentelor de 
comunicații;

(c) instalarea și ameliorarea instalațiilor de
anticipare și monitorizare a riscurilor de
incendii, de invazii de dăunători și de boli
care afectează pădurile, precum și a 
echipamentelor de comunicații în zonele 
forestiere;

(d) refacerea potențialului forestier 
afectat de incendii și de alte dezastre 
naturale, inclusiv dăunători, boli, 
evenimente catastrofale și incidente legate 
de schimbările climatice;

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Zonele forestiere incluse în categoria de 
risc de incendii mediu spre ridicat, în 
conformitate cu planul de protecție a 
pădurilor stabilit de statele membre, sunt 
eligibile pentru sprijinul legat de 
prevenirea incendiilor forestiere.

În temeiul articolului 22 alineatul (1) 
litera (ba), zonele forestiere incluse în 
categoria de risc de incendii mediu spre 
ridicat, în conformitate cu planul de 
protecție a pădurilor stabilit de statele 
membre, sunt eligibile pentru sprijinul 
legat de prevenirea incendiilor forestiere.
Sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (c) se acordă numai 
dacă sprijinul prevăzut la articolul 22 
alineatul (1) litera (ba) a fost acordat 
anterior.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (d) este condiționat de 
recunoașterea oficială de către 
autoritățile publice competente ale 
statelor membre a faptului că s-a produs 
un dezastru natural și că acest dezastru 
sau măsurile adoptate în conformitate cu 
Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării 
sau al prevenirii răspândirii unei boli a 
plantelor sau a unei infestări parazitare a 
cauzat distrugerea a cel puțin 30 % din 
potențialul forestier relevant. Acest 
procent se determină fie pe baza 
potențialului forestier mediu existent în 
perioada de trei ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, fie pe baza mediei 
din perioada de cinci ani imediat 
anterioară producerii dezastrului, 
excluzând valorile minime și maxime.

eliminat

Justificare

Alineatul (3) este introdus la articolul 26.
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Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cadrul acestei măsuri nu se acordă 
niciun sprijin pentru pierderea venitului 
cauzată de dezastrul natural.

eliminat

Statele membre garantează evitarea 
supracompensării ca urmare a combinării 
acestei măsuri cu alte instrumente de 
sprijin naționale sau ale Uniunii sau cu 
sistemele private de asigurări

Justificare

Alineatul (4) este introdus la articolul 26.

Amendamentul 88

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) literele (c) și (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.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Principalul obiectiv al investițiilor 
trebuie să fie îndeplinirea angajamentelor 
luate în scopul protecției mediului și sau 

(2) Principalul obiectiv al investițiilor 
trebuie să fie:
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furnizarea de servicii ecosistemice și/sau 
care sporesc utilitatea publică a pădurilor 
sau a suprafețelor împădurite din zona în 
cauză sau ameliorarea potențialului 
ecosistemelor de atenuare a schimbărilor 
climatice, fără a exclude beneficiile 
economice pe termen lung.

(a) refacerea potențialului forestier 
afectat de incendii și de alte dezastre 
naturale, inclusiv de cele cauzate de 
dăunători, boli, schimbările climatice și 
evenimente catastrofale;
(b) îndeplinirea angajamentelor luate în 
scopul protecției mediului și sau furnizarea 
de servicii ecosistemice și/sau care sporesc 
utilitatea publică a pădurilor sau a 
suprafețelor împădurite din zona în cauză 
sau ameliorarea potențialului ecosistemelor 
de atenuare a schimbărilor climatice, fără a
exclude beneficiile economice pe termen 
lung.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sprijinul prevăzut la alineatul (2) 
litera (a) este condiționat de 
recunoașterea oficială de către 
autoritățile publice competente ale 
statelor membre a faptului că s-a produs 
un dezastru natural și că acest dezastru 
sau măsurile adoptate în conformitate cu 
Directiva 2000/29/CE în scopul eradicării 
sau al prevenirii răspândirii unei boli a 
plantelor sau a unei infestări parazitare a 
cauzat distrugerea a cel puțin 30 % din 
potențialul forestier relevant. Acest 
procent se determină fie pe baza 
potențialului forestier mediu existent în 
perioada de trei ani imediat anterioară 
producerii dezastrului, fie pe baza mediei 
din perioada de cinci ani imediat 
anterioară producerii dezastrului, 
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excluzând valorile minime și maxime.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cadrul alineatului (2) litera (a) nu 
se acordă niciun sprijin pentru pierderea 
venitului cauzată de dezastrul natural. 
Statele membre garantează evitarea 
supracompensării ca urmare a combinării 
acestei măsuri cu alte instrumente de 
sprijin naționale sau ale Uniunii sau cu 
sistemele private de asigurări

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investiții în noi tehnologii forestiere și în 
prelucrarea și comercializarea produselor 
forestiere

Investiții în tehnologii forestiere durabile 
din punct de vedere ecologic și în 
prelucrarea și comercializarea produselor 
forestiere

Amendamentul 93

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 

(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
tehnologii forestiere durabile din punct de 
vedere ecologic sau legate de activități de 
prelucrare și comercializare care conferă 
valoare adăugată produselor forestiere. În 
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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.

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.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Investițiile legate de creșterea valorii
economice a pădurilor se realizează la 
nivelul exploatației forestiere și pot include 
investiții în echipamente și practici de 
recoltare favorabile solului și cu consum 
redus de resurse.

(2) Investițiile legate de creșterea valorii
ecologice a pădurilor se realizează la 
nivelul exploatației forestiere și pot include 
investiții în echipamente și practici de 
recoltare foarte valoroase din punct de 
vedere ecologic favorabile solului și cu 
consum redus de resurse.

Amendamentul 95

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 în mod semnificativ 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.

Amendamentul 96
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale.

(5) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă stabilită 
în program și care beneficiază de
flexibilitate maximă în ceea ce privește 
perioada de sprijin. Cu toate acestea, dacă 
este necesar pentru realizarea sau 
menținerea beneficiilor de mediu urmărite, 
statele membre pot stabili, în programele 
lor de dezvoltare rurală, o perioadă mai 
lungă pentru anumite tipuri de 
angajamente, inclusiv prin acordarea o unei 
prelungiri anuale a acestora după 
încheierea perioadei inițiale. Statele 
membre pot stabili, de asemenea, în 
programele de dezvoltare rurală, o 
perioadă mai scurtă pentru anumite tipuri 
de angajamente, în cazul în care se 
demonstrează că beneficiile de mediu nu 
sunt compromise. Statele membre pot 
stabili ca angajamentele asumate să fie 
permanente, în cazul în care acestea 
facilitează utilizarea viitoare a terenurilor 
care urmează să fie înregistrate într-un 
cadastru național.

Justificare

Mulți fermieri nu doresc să se angajeze la anumite măsuri pentru o perioadă de 5 ani, ceea ce 
are drept consecință pierdere potențială a beneficiilor de mediu. Angajamentele asumate 
pentru o perioadă de un an ar trebui să fie permise în cazul în care statele membre pot 
demonstra că efectele climatice sau de mediu nu vor fi compromise. Astfel de angajamente ar 
putea fi fezabile, de exemplu în agricultura fără pesticide (multe dintre pesticidele pulverizate 
au efect doar în anul respectiv și vor fi ineficiente în combaterea dăunătorilor în anul 
următor).

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul acestei măsuri nu se poate acorda În cadrul acestei măsuri nu se poate acorda 
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niciun sprijin pentru angajamente care fac 
obiectul măsurii privind agricultura 
ecologică.

niciun sprijin pentru angajamente care fac 
obiectul măsurii privind agricultura 
ecologică. În cadrul acestei măsuri nu se 
poate acorda niciun sprijin pentru 
angajamentele care sunt benefice climei, 
dar care au un impact negativ asupra 
mediului.

Justificare

În primul rând, este important ca includerea aspectelor climatice în măsurile de agromediu 
să aibă un impact pozitiv. În al doilea rând, există îngrijorări în ceea ce privește faptul că o 
nouă situație de referință va submina tranziția de la măsurile de agromediu vechi la cele noi. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde o atenție specifică pentru a se asigura că asimilarea și 
impactul schemelor nu se diminuează. În al treilea rând, este la fel important să existe 
garanția continuării acestor măsuri până la finalul perioadei de programare.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se poate acorda un ajutor pentru 
conservarea resurselor genetice în 
agricultură în cadrul unor operațiuni care 
nu intră sub incidența dispozițiilor de la 
alineatele (1)-(8).

(9) Se poate acorda un ajutor pentru 
conservarea și utilizarea durabilă a
resurselor genetice în agricultură în cadrul 
unor operațiuni care nu intră sub incidența 
dispozițiilor de la alineatele (1)-(8).

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pe baza evaluării ex ante, statele 
membre ar trebui să susțină măsurile de 
agromediu care au sporit performanța de 
mediu la nivelul exploatației și la nivel 
regional atunci când se dezvoltă schemele 
de mediu existente sau scheme noi în 
cadrul următoarei perioade de 
programare pentru a menține asimilarea 
acestor scheme și sporirea în continuare a 
impactului acestora.
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Justificare

În primul rând, este important ca includerea aspectelor climatice în măsurile de agromediu 
să aibă un impact pozitiv. În al doilea rând, există îngrijorări în ceea ce privește faptul că o 
nouă situație de referință va submina tranziția de la măsurile de agromediu vechi la cele noi. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde o atenție specifică pentru a se asigura că asimilarea și 
impactul schemelor nu se diminuează. În al treilea rând, este la fel important să existe 
garanția continuării acestor măsuri până la finalul perioadei de programare.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Statele membre facilitează aderarea 
agricultorilor la schemele de mediu până 
la sfârșitul perioadei de programare în 
cazul în care obiectivele nu sunt atinse 
încă.

Justificare

În primul rând, este important ca includerea aspectelor climatice în măsurile de agromediu 
să aibă un impact pozitiv. În al doilea rând, există îngrijorări în ceea ce privește faptul că o 
nouă situație de referință va submina tranziția de la măsurile de agromediu vechi la cele noi. 
Prin urmare, ar trebui să se acorde o atenție specifică pentru a se asigura că asimilarea și 
impactul schemelor nu se diminuează. În al treilea rând, este la fel important să existe 
garanția continuării acestor măsuri până la finalul perioadei de programare.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă pe hectar de TAU 
fermierilor sau grupurilor de fermieri care 
se angajează în mod voluntar să adopte sau 
să mențină practici și metode specifice 
agriculturii ecologice, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului.

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă pe hectar de TAU 
fermierilor sau grupurilor de fermieri care 
se angajează în mod voluntar să adopte sau 
să mențină practici și metode specifice 
agriculturii ecologice, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului. Includerea acestei 
măsuri în programele de dezvoltare rurală 
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este obligatorie.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Dacă sprijinul se acordă 
pentru menținerea agriculturii ecologice, 
statele membre pot să prevadă în 
programele lor de dezvoltare rurală o 
prelungire anuală după încheierea 
perioadei inițiale.

(3) Angajamentele luate în temeiul acestei 
măsuri se asumă pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani. Statele membre stabilesc 
un mecanism de stimulare a agricultorilor 
în vederea participării la măsura 
respectivă după anul 2020 pentru a 
încuraja adoptarea acestei măsuri și 
după 2015. Dacă sprijinul se acordă pentru 
menținerea agriculturii ecologice, statele 
membre pot să prevadă în programele lor 
de dezvoltare rurală o prelungire anuală 
după încheierea perioadei inițiale.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre stabilesc în 
programele lor de dezvoltare rurală modul 
în care această măsură poate fi combinată 
cu alte măsuri din regulament, făcând 
trimitere în special la articolele 17, 18, 28, 
29, 31, 36, pentru a extinde agricultura 
ecologică și pentru a atinge obiectivele de 
mediu și de dezvoltare economică rurală.

Justificare

Regulamentul ar trebui să sublinieze în mod clar capacitatea beneficiarilor de sprijin pentru 
agricultura ecologică de a combina măsura privind agricultura ecologică cu măsuri 
suplimentare stabilite în prezentul regulament. În acest sens, statele membre trebuie să fie 
obligate să sublinieze în programul lor de dezvoltare rurală modalitatea în care măsurile pot 
fi combinate în mod optim pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu și de dezvoltare 
economică rurală, luând în considerare planurile de acțiune europene pentru produse 
alimentare și agricultură ecologice.
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Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă exploataților, anual și pe 
hectar de TAU sau de pădure, pentru a 
compensa beneficiarii pentru costurile 
suportate și pierderile de venit generate de 
dezavantajele specifice zonelor în cauză, 
legate de implementarea Directivelor 
92/43/CEE, 2009/147/CE și 2000/60/CE.

(1) Sprijinul prevăzut în cadrul acestei 
măsuri se acordă exploataților, anual și pe 
hectar de TAU sau de pădure, pentru a 
compensa beneficiarii pentru costurile 
suportate și pierderile de venit generate de 
dezavantajele specifice zonelor în cauză, 
legate de implementarea Directivelor 
92/43/CEE, 2009/147/CE și 2000/60/CE.
În cazul cerințelor cu caracter permanent, 
sprijinul acordat poate avea forma unei 
sume forfetare pe hectar de TAU sau de 
pădure pentru compensarea integrală. În 
acest caz, cerințele trebuie să faciliteze 
utilizarea viitoare a terenurilor și să fie 
înregistrate într-un cadastru național. În 
cazurile justificate în mod corespunzător, 
sprijinul poate fi acordat pe baza altor 
costuri unitare decât hectarul, cum ar fi 
kilometrii unui curs de apă.
Altfel, sprijinul poate acoperi investițiile 
neproductive tangibile și / sau intangibile 
care sunt necesare pentru respectarea 
cerințelor legate de 
Directivele 2009/147/CE, 92/43/CEE și 
2000/60/CE.

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alte zone delimitate de protecție a 
naturii în care există restricții în materie de 
mediu aplicabile activităților agricole sau 
forestiere, care contribuie la implementarea
articolului 10 din Directiva 92/43/CEE.
Aceste zone nu pot depăși, pentru fiecare 

(b) alte zone delimitate de protecție a 
naturii în care există restricții în materie de 
mediu aplicabile activităților agricole sau 
forestiere, care contribuie la îmbunătățirea 
populațiilor de specii menționate în 
anexa IV la Directiva 92/43/CEE, la
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program de dezvoltare rurală, 5 % din 
zonele Natura 2000 delimitate, acoperite de 
domeniul de aplicare teritorial al 
programului;

implementarea articolului 10 din 
Directiva 92/43/CEE și la conservarea 
tuturor speciilor de păsări în conformitate 
cu articolul 1 din Directiva 2009/147/CE. 
Zonele menționate la această literă nu pot 
depăși, pentru fiecare program de 
dezvoltare rurală, 7 % din zonele Natura 
2000 delimitate, acoperite de domeniul de 
aplicare teritorial al programului;

Justificare

Este important să se utilizeze această măsură pentru a lua în considerare și speciile din afara 
zonelor Natura 2000, în special speciile care sunt în mod specific în pericol în Europa. Este 
important să se clarifice care sunt speciile și habitatele puse în pericol care ar trebui să fie 
vizate, pentru a li se acorda atenție. Este important ca orice sprijin acordat zonelor afectate 
de aceste directive să fie condiționat de obligațiile de gestionare specifice existente pentru a 
facilita modificările aduse gestionării terenurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
din directive.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) zonele agricole incluse în planurile de 
gestionare a bazinelor hidrografice în 
conformitate cu Directiva 2000/60/CE.

(c) zonele agricole și zonele forestiere
incluse în planurile de gestionare a 
bazinelor hidrografice în conformitate cu 
Directiva 2000/60/CE.

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre asigură că, în planul 
de finanțare, vor fi prezentate bugete 
separate pentru zonele agricole Natura 
2000, pentru zonele forestiere Natura 
2000 și pentru plățile legate de Directiva-
cadru privind apa.
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Justificare

Este important să se cunoască bugetul care va fi alocat suprafețelor forestiere și agricole în 
cadrul acestei măsuri. Acest lucru ar trebui să se realizeze din motive de transparență, 
deoarece, anterior, acestea au fost măsuri separate.

Amendamentul 108

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.

eliminat

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sistemele agricole de mare valoare 
naturală; 

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibile pentru plățile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 

Pentru a fi eligibile pentru plățile acordate 
în temeiul articolului 32, zonele care nu 
sunt zone montane sunt considerate ca 
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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”).

fiind confruntate cu constrângeri naturale 
semnificative dacă cel puțin 50 % din TAU 
îndeplinește fie cel puțin unul dintre 
criteriile enumerate în anexa II la valoarea 
minimă indicată, fie criteriile combinate 
de natură biofizică din sistemul de indici 
aplicat în prezent la nivelul statelor 
membre. Respectarea acestei condiții se 
asigură la nivelul „LAU 2” sau la un nivel 
inferior „LAU 2”, de exemplu la nivel de 
comune.

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 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.

Atunci când delimitează zonele care fac 
obiectul prezentului alineat, altele decât 
cele desemnate ca fiind zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale pe 
baza criteriilor climatice din anexa II,
statele membre realizează un exercițiu de 
reglare, bazat pe criterii obiective, în 
scopul excluderii zonelor în care s-a 
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.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Plățile pentru bunăstarea animalelor 
prevăzute în cadrul acestei măsuri se 
acordă fermierilor care se angajează în 
mod voluntar să desfășoare operațiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente în favoarea bunăstări 
animalelor.

(1) Plățile pentru bunăstarea animalelor 
prevăzute în cadrul acestei măsuri se 
acordă fermierilor care se angajează în 
mod voluntar să desfășoare operațiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente în favoarea bunăstări 
animalelor și care depășesc în mod 
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semnificativ normele legale.

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plățile bazate pe suprafață sau alte plăți 
bazate pe costuri unitare se acordă anual și 
compensează fermierii pentru toate 
costurile suplimentare sau pentru o parte a 
acestora și pentru pierderile de venit care 
rezultă din angajamentul luat. Dacă este 
necesar, plățile respective pot acoperi și 
costurile tranzacționale, reprezentând până 
la 20 % din prima plătită pentru 
angajamentul respectiv.

(3) Plățile bazate pe suprafață sau alte plăți 
bazate pe costuri unitare se acordă anual și 
compensează fermierii pentru toate 
costurile suplimentare sau pentru o parte a 
acestora și pentru pierderile de venit care 
rezultă din angajamentul luat. Dacă este 
necesar, plățile respective ar putea acoperi 
și costurile tranzacționale, reprezentând 
până la 20 % din prima plătită pentru 
angajamentul respectiv. Pentru a stabili 
dacă operațiunile depășesc normele 
legale, precum și pentru a determina 
gradul de susținere a fermierilor trebuie 
aplicați indicatori de bunăstare animală 
orientați către rezultate.

Justificare

Și „Strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015” 
menționează „utilizarea unor indicatori de bunăstare animală, fundamentați științific, ca 
posibilă modalitate de a simplifica cadrul juridic și de a permite flexibilitatea, pentru a spori 
competitivitatea crescătorilor de animale”.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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 

(1) 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 
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proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin, cu condiția să fie 
independente de bugetul de stat.

proprietatea statului pot de asemenea să 
beneficieze de sprijin.

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile acoperă numai angajamentele 
care depășesc cerințele obligatorii 
relevante prevăzute de legea națională a 
pădurilor sau de alte acte legislative 
naționale relevante. Toate aceste cerințe 
trebuie identificate în program.

(2) Plățile acoperă numai angajamentele 
care depășesc în mod semnificativ
cerințele obligatorii relevante prevăzute de 
legea națională a pădurilor sau de alte acte 
legislative naționale relevante. Toate aceste 
cerințe trebuie identificate în program.

Amendamentul 116

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) activități de informare și de 
promovare legate de dezvoltarea unor 
produse în cadrul schemelor de calitate 
prin intermediul sistemelor agricole, cum 
ar fi agricultura ecologică și agricultura 
de mare valoare naturală;

Justificare

Regulamentul actual permite statelor membre să sprijine activitățile de informare și de 
promovare a grupurilor de producători din cadrul schemelor de calitate, cum ar fi piața 
produselor alimentare ecologice. Includerea acestui sprijin în noul regulament va permite o 
finanțare europeană comună a activităților de dezvoltare a pieței care sunt esențiale pentru 
dezvoltarea pieței de produse alimentare ecologice. „Sprijinul acordat de-a lungul lanțului de 
produse alimentare ecologice” ar putea crea un stimulent pentru creșterea cantității de 
produse alimentare ecologice folosite în cantinele școlare și azilurile de bătrâni.
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Amendamentul 117

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) sprijin acordat de-a lungul lanțului 
de produse alimentare ecologice;

Justificare

Regulamentul actual permite statelor membre să sprijine activitățile de informare și de 
promovare a grupurilor de producători din cadrul schemelor de calitate, cum ar fi piața 
produselor alimentare ecologice. Includerea acestui sprijin în noul regulament va permite o 
finanțare europeană comună a activităților de dezvoltare a pieței care sunt esențiale pentru 
dezvoltarea pieței de produse alimentare ecologice. „Sprijinul acordat de-a lungul lanțului de 
produse alimentare ecologice” ar putea crea un stimulent pentru creșterea cantității de 
produse alimentare ecologice folosite în cantinele școlare și azilurile de bătrâni.

Amendamentul 118

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) cooperare între actorii din cadrul 
lanțurilor de aprovizionare în vederea 
promovării sistemelor de producție care 
protejează bunăstarea animalelor.

Justificare

Măsura de cooperare este un instrument eficient pentru integrarea bunăstării animalelor în 
lanțul alimentar prin implicarea diferiților actori, contribuind, prin urmare, la dezvoltarea 
unor metode durabile de creștere a animalelor.

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul acordat în cadrul acestei 
măsuri constă în:

eliminat 

(a) contribuții financiare plătite direct 
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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;
(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;
(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.
(2) În scopul aplicării alineatului (1) 
literele (b) și (c), „fond mutual” înseamnă 
un sistem acreditat de statul membru în 
conformitate cu legislația sa națională și 
care permite fermierilor afiliați să încheie 
o asigurare, prin care se acordă plăți 
compensatorii fermierilor afiliați care 
sunt afectați de pierderi economice 
cauzate de izbucnirea unei boli a 
animalelor sau a plantelor sau de un 
incident de mediu sau care se confruntă 
cu o scădere drastică a veniturilor lor.
(3) Statele membre garantează evitarea 
supracompensării ca urmare a combinării 
acestei măsuri cu alte instrumente de 
sprijin naționale sau ale Uniunii sau cu 
sisteme private de asigurări. Ajutorul 
direct pentru venit primit din Fondul 
european de ajustare la globalizare 
(denumit în continuare „FEG”) va fi, de 
asemenea, luat în considerare la 
estimarea nivelurilor veniturilor 
fermierilor.
(4) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 90 privind durata minimă și cea 
maximă a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale menționate 
la articolul 39 alineatul (3) litera (b) și la 
articolul 40 alineatul (4).
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Justificare

Nu este necesar să se includă un ajutor suplimentar pentru venit în caz de riscuri în cadrul 
pilonului 2, întrucât pilonul 1 conține deja o bază de ajutor pentru venit. Scopul pilonului 2 
este de a direcționa agricultorii și gestionarii de terenuri din zonele rurale către un sistem 
agroecologic mai eficient și mai solid. În cazul în care se consideră necesare măsurile de 
gestionare a riscurilor, acestea ar trebui să fie incluse în pilonul 1, împreună cu sistemele 
generale de sprijin pentru venit.

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 38

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 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.

eliminat

(2) Producerea unui fenomen 
meteorologic nefavorabil, izbucnirea unei 
boli a animalelor sau a plantelor sau 
infestarea parazitară trebuie să fie 
recunoscută ca atare în mod oficial de 
către autoritatea competentă a statului 
membru în cauză. Dacă este adecvat, 
statele membre pot stabili în avans criterii 
pe baza cărora această recunoaștere 
formală se consideră a fi acordată.
(3) Plățile de asigurare compensează cel 
mult costurile totale aferente reparării 
daunelor menționate la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) și nu impun cerințe 
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sau mențiuni legate de tipul sau cantitatea 
producției viitoare. Statele membre pot 
limita cuantumul primei eligibile pentru 
sprijin aplicând plafoane 
corespunzătoare.
(4) Sprijinul este limitat la rata maximă 
prevăzută în anexa I.

Justificare

Scopul pilonului 2 este de a direcționa agricultorii și gestionarii de terenuri din zonele rurale 
către sisteme agroecologice mai eficiente și mai solide. Măsurile de gestionare a riscurilor ar 
reduce și mai mult finanțarea pentru dezvoltarea rurală care este esențială pentru investițiile 
în practici durabile.

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a fi eligibil pentru sprijin, 
fondul mutual în cauză trebuie:

eliminat

(a) să fie acreditat de autoritatea 
competentă în conformitate cu legislația 
națională;
(b) să urmeze o politică transparentă în 
ceea ce privește plățile vărsate în fond și 
sumele retrase din acesta;
(c) să prevadă norme clare privind 
atribuirea responsabilităților legate de 
eventualele datorii realizate.
(2) Statele membre definesc normele 
privind constituirea și gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăților compensatorii 
către fermieri în caz de criză și cele 
privind administrarea și monitorizarea 
respectării normelor respective.
(3) Contribuțiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (b) pot viza 
exclusiv:
(a) costurile administrative aferente 
creării fondului mutual, repartizate pe o 
perioadă de maximum trei ani, în mod 
degresiv;
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(b) cuantumurile plătite de fondul mutual 
sub formă de compensații financiare 
pentru fermieri. În plus, contribuția 
financiară poate fi legată de dobânzile 
percepute pentru împrumuturile 
comerciale contractate de fondul mutual 
cu scopul de a plăti fermierilor 
compensația financiară în caz de criză. 
Nu se poate face nicio contribuție 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris inițial.
(4) În ceea ce privește bolile animalelor, 
compensația financiară prevăzută la 
articolul 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.
(5) Sprijinul este limitat la rata maximă a 
sprijinului prevăzută în anexa I.
Statele membre pot limita costurile 
eligibile pentru sprijin prin aplicarea:
(a) unor plafoane pentru fiecare fond;
(b) unor plafoane corespunzătoare pentru 
fiecare unitate.

Justificare

Scopul pilonului 2 este de a direcționa agricultorii și gestionarii de terenuri din zonele rurale 
către sisteme agroecologice mai eficiente și mai solide. Măsurile de gestionare a riscurilor ar 
reduce și mai mult finanțarea pentru dezvoltarea rurală care este esențială pentru investițiile 
în practici durabile.

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 40

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 

eliminat
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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.
(2) Pentru a fi eligibil pentru sprijin, 
fondul mutual în cauză trebuie:
(a) să fie acreditat de autoritatea 
competentă în conformitate cu legislația 
națională;
(b) să urmeze o politică transparentă în
ceea ce privește plățile vărsate în fond și 
sumele retrase din acesta;
(c) să prevadă norme clare privind 
atribuirea responsabilităților legate de 
eventualele datorii realizate.
(3) 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.
(4) Contribuțiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
acordate numai în raport cu sumele 
plătite fermierilor de fondul mutual cu 
titlul de compensație financiară. În plus, 
contribuția financiară poate fi legată de 
dobânzile percepute pentru împrumuturile 
comerciale contractate de fondul mutual 
cu scopul de a plăti fermierilor 
compensația financiară în caz de criză. 
Nu se poate face nicio contribuție 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris inițial.

Justificare

Scopul pilonului 2 este de a direcționa agricultorii și gestionarii de terenuri din zonele rurale 
către sisteme agroecologice mai eficiente și mai solide. Măsurile de gestionare a riscurilor ar 
reduce și mai mult finanțarea pentru dezvoltarea rurală care este esențială pentru investițiile 
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în practici durabile. În schimb, măsurile de piață din cadrul pilonului 1 ar trebui să fie 
dezvoltate pentru a permite stabilizarea pieței și prețuri echitabile pentru agricultori și 
producători.

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) posibilitatea ca grupurile de acțiune 
locală existente (GAL) să desfășoare 
activitățile de cercetare și de planificare 
ale proiectelor comunitare necesare 
pentru a solicita acoperirea unor zone noi 
de către programul Leader.

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Susținerea acțiunilor îndreptate spre 
alternative pentru alimentația umană, 
campaniilor de educare și de participare 
la promovarea sănătății, activităților 
pentru suveranitatea alimentară și a 
măsurilor privind aspectele în materie de 
calitatea alimentelor și a bunăstării 
animale.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a fi eligibile pentru sprijinul 
FEADR, operațiunile de investiții trebuie 
să fie precedate de o evaluare a impactului 
preconizat asupra mediului, în conformitate 
cu legislația specifică aplicabilă 

(1) Pentru a fi eligibile pentru sprijinul 
FEADR, operațiunile de investiții trebuie 
să fie precedate de o evaluare a impactului 
preconizat asupra mediului, în conformitate 
cu legislația specifică aplicabilă 
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respectivului tip de investiții, acolo unde 
investițiile ar putea avea efecte negative 
asupra mediului.

respectivului tip de investiții, acolo unde 
investițiile ar putea avea efecte negative 
asupra mediului. Sunt susținute exclusiv 
investițiile care contribuie în mod 
semnificativ la protecția mediului, 
respectarea climei și bunăstarea 
animalelor și care depășesc în mod 
semnificativ normele legale.

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) construcția, achiziția, inclusiv prin 
leasing, sau renovarea de bunuri imobile;

(a) construcția, achiziția, inclusiv prin 
leasing, sau renovarea de bunuri imobile, 
acordând prioritate echipamentelor 
ecologice și eficiente din punct de vedere 
energetic;

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziționarea sau cumpărarea prin 
leasing de mașini și echipamente noi, 
inclusiv de software, în limita valorii pe 
piață a bunului respectiv;

(b) achiziționarea sau cumpărarea prin 
leasing de mașini și echipamente noi, 
inclusiv de software, în limita valorii pe 
piață a bunului respectiv, acordând 
prioritate echipamentelor ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic;

Amendamentul 128

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 

(3) În cazul irigațiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investițiile care 
determină o reducere a consumului anterior 
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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.

de apă cu cel puțin 25 % sau care 
determină reutilizarea apei. 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.

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informarea publicului larg și a 
potențialilor beneficiari cu privire la 
politica de dezvoltare rurală;

(c) informarea publicului larg și a 
potențialilor beneficiari cu privire la 
politica de dezvoltare rurală și 
oportunitățile de finanțare;

Amendamentul 131
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Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Este esențial ca parteneriatul pentru inovare să fie utilizat pentru ameliorarea bunăstării 
animalelor ca parte a agriculturii durabile, în conformitate cu Strategia de dezvoltare 
durabilă.

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) se concentrează pe ameliorarea 
proceselor de protecție a mediului,
promovarea sistemelor de producție agro-
ecologice și a practicilor agricole cu 
consum redus, pe adaptarea la schimbările 
climatice și atenuarea efectelor acestora, 
precum și pe protecția bunăstării 
animalelor;

Justificare

Articolul 13 din tratat prevede că, la adoptarea politicilor agricole, UE ia pe deplin în 
considerare bunăstarea animalelor; UE ar trebui să asigure că activitățile în cadrul 
parteneriatului pentru inovare nu au efecte negative asupra bunăstării animalelor de la care 
se obțin produse ci, dimpotrivă, că promovează această bunăstare.

Amendamentul 133



PE486.102v02-00 72/80 AD\913131RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Cel puțin 35 % din totalul 
contribuției FEADR la programul de 



AD\913131RO.doc 73/80 PE486.102v02-00

RO

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

Justificare

În perioada actuală de programare, există deja obligația de a cheltui cel puțin 25 % din 
totalul contribuției FEADR pentru pilonul 2, această obligație ar trebui să fie majorată la cel 
puțin 35 %. Toate măsurile de mediu specifice ar trebui să fie incluse (măsurile de agromediu 
și climatice, de sprijinire a agriculturii ecologice, măsurile privind acordarea de plăți 
Natura 2000 și de plăți legate de Directiva-cadru privind apa, măsurile de silvomediu etc.).

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Experiența anterioară ne-a învățat să fim foarte precauți față de măsurile de inovare care nu 
prezintă garanții în ceea ce privește protecția mediului.

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Indicatorii de impact sunt necesari pentru a determina dacă programele de dezvoltare rurală 
(PDR) au avut un impact real.

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Anexa I – rândul „Articolul 18, alineatul 3” – coloana 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sectorul agricol Sectorul agricol
Din valoarea investițiilor eligibile în 
regiunile mai puțin dezvoltate

Din valoarea investițiilor eligibile în 
regiunile mai puțin dezvoltate

Din valoarea investițiilor eligibile în 
regiunile ultraperiferice

Din valoarea investițiilor eligibile în 
regiunile ultraperiferice

Din valoarea investițiilor eligibile în 
insulele mici din Marea Egee

Din valoarea investițiilor eligibile în 
insulele mici din Marea Egee

Din valoarea investițiilor eligibile în alte 
regiuni articolul 28 alineatul (4)

Din valoarea investițiilor eligibile în alte 
regiuni articolul 28 alineatul (4)

Ratele de mai sus pot fi majorate cu 20 % 
cu condiția ca rata maximă a sprijinului 
combinat să nu depășească 90 % în cazul:

Ratele de mai sus pot fi majorate cu 20 % 
cu condiția ca rata maximă a sprijinului 
combinat să nu depășească 90 % în cazul:
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- tinerilor fermieri în curs de instalare - tinerilor fermieri în curs de instalare
- investițiilor colective și al proiectelor 
integrate

- investițiilor colective și al proiectelor 
integrate

- zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, menționate la articolul 33

- zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, menționate la articolul 33

- operațiunilor sprijinite în cadrul PEI - operațiunilor sprijinite în cadrul PEI
- agricultorilor care cultivă culturi 
ecologice
- măsurilor pentru satisfacerea 
exigențelor prevăzute de Natura 2000 și 
de Directiva-cadru privind apa
- schemelor agro-ecologice

Prelucrarea și comercializarea produselor 
enumerate în anexa I

Prelucrarea și comercializarea produselor 
enumerate în anexa I

Din valoarea investițiilor eligibile în 
regiunile mai puțin dezvoltate

Din valoarea investițiilor eligibile în 
regiunile mai puțin dezvoltate

Din valoarea investițiilor eligibile în 
regiunile ultraperiferice

Din valoarea investițiilor eligibile în 
regiunile ultraperiferice

Din valoarea investițiilor eligibile în 
insulele mici din Marea Egee

Din valoarea investițiilor eligibile în 
insulele mici din Marea Egee

Din valoarea investițiilor eligibile în alte 
regiuni articolul 28 alineatul (4)

Din valoarea investițiilor eligibile în alte 
regiuni articolul 28 alineatul (4)

Ratele de mai sus pot fi majorate cu 20 % 
cu condiția ca rata maximă a sprijinului 
combinat să nu depășească 90 % în cazul 
operațiunilor sprijinite în cadrul PEI 
articolul 19 alineatul (5)

Ratele de mai sus pot fi majorate cu 20 % 
cu condiția ca rata maximă a sprijinului 
combinat să nu depășească 90 % în cazul 
operațiunilor sprijinite în cadrul PEI 
articolul 19 alineatul (5)

Amendamentul 140

Propunere de regulament
Anexa I – rândul „Articolul 31, alineatul 7”

Textul propus de Comisie
31(7) Plăți Natura 2000 și 

plăți legate de 
Directiva-cadru privind 
apa

500(*) Maximum pe hectar și pe 
an în perioada inițială 
care nu depășește cinci 
ani

200(*) Maximum pe hectar și 
pe an

50 Minimum pe hectar și pe 
an pentru plățile legate 
de Directiva-cadrul 
privind apa 
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Amendamentul
31(7) Plăți Natura 2000 și 

plăți legate de 
Directiva-cadru privind 
apa

500(*) Maximum pe hectar și pe 
an

50 Minimum pe hectar și pe 
an pentru plățile legate 
de Directiva-cadrul 
privind apa 

Justificare

Nu există motive să se aloce o sumă mai mică pentru această măsură sau să se limiteze în 
timp alocarea. În cazul în care sunt necesare evaluări, acestea vor fi calculate pe baza 
pierderilor de venit/costurilor suportate și, ulterior, acestea ar trebui să fie stabilite la un 
nivel rezonabil. Nu există nicio dovadă pentru această discriminare.

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Anexa I – rândul „Articolul 32, alineatul 3”

Textul propus de Comisie
32(3) Plăți pentru zone care 

se confruntă cu 
constrângeri naturale 
sau cu alte 
constrângeri specifice

25 Minimum pe hectar și pe 
an

250(*) Maximum pe hectar și pe 
an

300(*) Maximum pe hectar și pe 
an în zonele montane, 
astfel cum sunt definite 
la articolul 46 alineatul 
(2) 

Amendamentul
32(3) Plăți pentru zone care 

se confruntă cu 
constrângeri naturale 
sau cu alte 
constrângeri specifice

25 Minimum pe hectar și pe 
an

250(*) Maximum pe hectar și pe 
an 

350(*) Maximum pe hectar și pe 
an în zonele montane1
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1Cuantumul plății către 
ferme individuale poate 
depăși această sumă 
maximă dacă maximul 
nu este depășit în medie 
pe întreaga zonă.

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Anexa III - subprogramele 5 și 6 (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea provocărilor legate de mediu:
Transfer de cunoștințe și acțiuni de 
informare
Servicii de consiliere, servicii de 
gestionare a exploatației și servicii de 
înlocuire în cadrul exploatației
Măsuri de agromediu și climatice
Agricultura ecologică
Plăți Natura 2000 și plăți legate de 
Directiva-cadru privind apa
Cooperare
Investiții în active fizice
Conservarea sistemelor agricole de mare 
valoare naturală:
Transfer de cunoștințe și acțiuni de 
informare
Servicii de consiliere, servicii de 
gestionare a exploatației și servicii de 
înlocuire în cadrul exploatației
Scheme de calitate pentru produse 
agricole și alimentare
Măsuri de agromediu și climatice
Agricultura ecologică
Plăți Natura 2000 și plăți legate de 
Directiva-cadru privind apa
Îmbunătățirea biodiversității în zonele 
rurale
Cooperare
Investiții în active fizice

Justificare

Măsurile următoare ar trebui să fie subliniate în mod explicit ca dispoziții-cheie ale unui 
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subprogram privind sistemele agricole de mare valoare naturală în cadrul programelor de 
dezvoltare rurală pentru a furniza agricultorilor sprijinul și instrumentele necesare pentru ca 
aceștia să poată conserva și îmbunătăți unele dintre cele mai valoroase sisteme agricole din 
Europa. 

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Anexa IV – partea 1 – tabel – coloana 1 – rândul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prioritatea DR 3: promovarea organizării 
lanțurilor alimentare și a gestionării 
riscurilor în agricultură

Prioritatea DR 3: promovarea organizării 
lanțurilor alimentare în agricultură

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Anexa V – secțiunea 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri deosebit de importante pentru 
promovarea organizării lanțului 
alimentar și a gestionării riscurilor în 
agricultură

eliminat

Articolul 19 Refacerea potențialului de 
producție agricolă afectat de dezastre 
naturale și de evenimente catastrofale și 
instituirea unor măsuri de prevenire 
corespunzătoare
Articolul 25 Prevenirea și repararea 
daunelor cauzate pădurilor de incendii, de 
dezastre naturale și de evenimente 
catastrofale
Articolul 28 Înființarea grupurilor de 
producători
Articolul 34 Bunăstarea animalelor
Articolul 37 Gestionarea riscurilor
Articolul 38 Asigurarea culturilor, a 
animalelor și a plantelor
Articolul 39 Fonduri mutuale pentru 
bolile animalelor și ale plantelor și pentru 
incidentele de mediu
Articolul 40 Instrumentul de stabilizare a 
veniturilor



AD\913131RO.doc 79/80 PE486.102v02-00

RO

Justificare

Scopul pilonului 2 este de a direcționa agricultorii și gestionarii de terenuri din zonele rurale 
către sisteme agroecologice mai eficiente și mai solide. Măsurile de gestionare a riscurilor ar 
reduce și mai mult finanțarea pentru dezvoltarea rurală, care este esențială pentru investițiile 
în practici durabile.

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Anexa V – secțiunea 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 Scheme de calitate pentru 
produse agricole și alimentare

Articolul 17 Scheme de calitate pentru 
produse agricole și alimentare

Articolele 32 – 33 Plăți pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifice

Articolele 32 – 33 Plăți pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifice
Articolul 34 Bunăstarea animalelor

Justificare

Fermierii producători care respectă bunăstarea animalelor răspund cererilor pieței și pot 
obține prețul maxim pentru produsele lor, îmbunătățind competitivitatea acestora. Ei trebuie 
sprijiniți pentru a trece la aceste sisteme de producție.
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