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Amendamentul 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să elaboreze o strategie 
globală pentru zonele defavorizate 
intermediare, reducând astfel 
discrepanțele existente între statele 
membre în ceea ce privește sprijinul 
acordat acestor zone;

1. invită Comisia să elaboreze o strategie 
globală pentru zonele defavorizate 
intermediare, adaptată la necesitățile 
locale, pentru reducerea discrepanțelor
existente între statele membre în ceea ce 
privește sprijinul acordat acestor zone și
propune încurajarea fermierilor din 
zonele defavorizate pentru organizarea de 
asociații în scopul obținerii de mijloace 
adecvate pentru exploatarea terenurilor și 
îmbunătățirea randamentelor producției 
agricole;

Or. ro

Amendamentul 2
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia să elaboreze o strategie 
globală pentru zonele defavorizate 
intermediare, reducând astfel discrepanțele 
existente între statele membre în ceea ce 
privește sprijinul acordat acestor zone;

1. invită Comisia să elaboreze o strategie 
globală pentru zonele defavorizate 
intermediare, reducând astfel discrepanțele 
existente între statele membre în ceea ce 
privește sprijinul acordat acestor zone, 
precum și să stabilească o definiție 
precisă a zonelor intermediare, în special 
din punctul de vedere al termenelor de 
tranziție;

Or. de
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Amendamentul 3
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că lupta împotriva 
depopulării zonelor rurale trebuie să facă 
parte din strategia pentru zonele 
defavorizate din UE; consideră că este 
necesar să se aibă în vedere criteriul 
„depopulării” în cadrul „reglajului fin” pe 
care trebuie să-l realizeze statele membre 
atunci când stabilesc harta zonelor 
defavorizate intermediare;

2. consideră că este necesar să se aibă în 
vedere nu doar criterii biofizice, ci și 
anumite criterii socioeconomice în cadrul 
„reglajului fin” pe care trebuie să-l 
realizeze statele membre atunci când 
stabilesc harta zonelor defavorizate 
intermediare; consideră, în special, că 
situațiile de insularitate, de densitate 
foarte mică a populației și de mare 
îndepărtare față de zonele de consum 
constituie, de asemenea, handicapuri 
naturale de care trebuie să se țină seama;

Or. fr

Amendamentul 4
Markus Pieper, Manfred Weber

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că lupta împotriva 
depopulării zonelor rurale trebuie să facă 
parte din strategia pentru zonele 
defavorizate din UE; consideră că este 
necesar să se aibă în vedere criteriul 
„depopulării” în cadrul „reglajului fin” pe 
care trebuie să-l realizeze statele membre
atunci când stabilesc harta zonelor 
defavorizate intermediare;

2. subliniază că fiecare stat membru este 
autorizat să realizeze, printr-o evaluare 
precisă, după ce a luat în considerare cele 
opt criterii biofizice și pe baza criteriilor 
naționale, o ajustare pentru zonele 
defavorizare și să aibă în vedere criteriul 
„depopulării” în cadrul „reglajului fin” 
atunci când stabilesc hărțile zonelor 
defavorizate intermediare

Or. de
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Amendamentul 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că lupta împotriva 
depopulării zonelor rurale trebuie să facă 
parte din strategia pentru zonele 
defavorizate din UE; consideră că este 
necesar să se aibă în vedere criteriul 
„depopulării” în cadrul „reglajului fin” pe 
care trebuie să-l realizeze statele membre 
atunci când stabilesc harta zonelor 
defavorizate intermediare;

2. solicită Comisiei o strategie împotriva 
depopulării zonelor rurale, în strânsă 
legătură cu cea a zonelor defavorizate din 
UE, prin care să impună criteriul 
,,depopulării " în cadrul ,,reglajului fin" pe 
care trebuie să-l realizeze statele membre 
atunci când stabilesc harta zonelor 
defavorizate intermediare;

Or. ro

Amendamentul 6
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că lupta împotriva depopulării 
zonelor rurale trebuie să facă parte din 
strategia pentru zonele defavorizate din 
UE; consideră că este necesar să se aibă în 
vedere criteriul „depopulării” în cadrul 
„reglajului fin” pe care trebuie să-l 
realizeze statele membre atunci când 
stabilesc harta zonelor defavorizate 
intermediare;

2. consideră că lupta împotriva depopulării 
zonelor rurale trebuie să facă parte din 
strategia pentru zonele defavorizate din 
UE; consideră că este necesar să se aibă în 
vedere criteriul „depopulării” în cadrul 
„reglajului fin” pe care trebuie să-l 
realizeze statele membre atunci când 
stabilesc harta zonelor defavorizate 
intermediare; subliniază că o creștere a 
nivelului de depopulare agravează 
handicapurile naturale ale zonelor 
agricole, accentuând, astfel, dificultățile 
întâmpinate de agricultură în aceste 
regiuni;

Or. es
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Amendamentul 7
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că lupta împotriva depopulării 
zonelor rurale trebuie să facă parte din 
strategia pentru zonele defavorizate din 
UE; consideră că este necesar să se aibă în 
vedere criteriul „depopulării” în cadrul 
„reglajului fin” pe care trebuie să-l 
realizeze statele membre atunci când 
stabilesc harta zonelor defavorizate 
intermediare;

2. solicită ca lupta împotriva depopulării 
zonelor rurale să facă parte din strategia 
pentru zonele defavorizate din UE, ceea ce 
face necesar să se aibă în vedere criteriul 
„depopulării” în cadrul „reglajului fin” pe 
care trebuie să-l realizeze statele membre 
atunci când stabilesc harta zonelor 
defavorizate intermediare;

Or. de

Amendamentul 8
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că lupta împotriva depopulării 
zonelor rurale trebuie să facă parte din 
strategia pentru zonele defavorizate din 
UE; consideră că este necesar să se aibă în 
vedere criteriul „depopulării” în cadrul 
„reglajului fin” pe care trebuie să-l 
realizeze statele membre atunci când 
stabilesc harta zonelor defavorizate 
intermediare;

2. consideră că lupta împotriva depopulării 
zonelor rurale trebuie să facă parte din 
strategia pentru zonele defavorizate din 
UE; consideră că este necesar ca, în 
interesul zonelor defavorizate, să se aibă 
în vedere criteriul „depopulării” în cadrul 
„reglajului fin” pe care trebuie să-l 
realizeze statele membre atunci când 
stabilesc harta zonelor defavorizate 
intermediare;

Or. cs



AM\803600RO.doc 7/13 PE438.451v01-00

RO

Amendamentul 9
Markus Pieper, Manfred Weber

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că zonele în care cele opt 
criterii biofizice nu sunt respectate și unde 
conformitatea cu toate criteriile, deși ușor 
sub pragul necesar, indică, totuși, dacă se 
adaugă toate aceste elemente, un 
handicap important, trebuie să fie și ele 
recunoscute ca zone cu handicap natural;

Or. de

Amendamentul 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. afirmă că harta zonelor defavorizate 
intermediare poate să se fie stabilită pe 
baza celor opt criterii biofizice 
comunitare, însoțite de anumite criterii 
obiective naționale care să permită să se 
țină seama de realitatea națională și 
regională din fiecare stat;

Or. es

Amendamentul 11
Markus Pieper, Manfred Weber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că noul regim ar putea 3. consideră că zonele care pierd statutul de 
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determina transferul ajutoarelor din 
anumite regiuni către altele, drept pentru 
care ar fi necesar ca zonele care pierd 
statutul de zonă defavorizată intermediară
să beneficieze de o perioadă de tranziție 
suficientă pentru a se adapta la noua 
situație;

zonă defavorizată în cadrul noului sistem 
sau al căror statut suferă o modificare 
disproporționată trebuie să beneficieze de 
o perioadă de tranziție suficientă pentru a 
se adapta la noua situație;

Or. de

Amendamentul 12
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că noul regim ar putea 
determina transferul ajutoarelor din 
anumite regiuni către altele, drept pentru 
care ar fi necesar ca zonele care pierd 
statutul de zonă defavorizată intermediară 
să beneficieze de o perioadă de tranziție 
suficientă pentru a se adapta la noua 
situație;

3. consideră că noul regim ar putea 
determina transferul ajutoarelor din 
anumite regiuni către altele, drept pentru 
care ar fi necesar ca zonele care pierd 
statutul de zonă defavorizată intermediară 
să beneficieze de o perioadă de tranziție 
suficientă pentru a se adapta la noua 
situație; în cadrul aceste perioade de 
tranziție ar trebui să se testeze criteriile 
biofizice propuse de Comisie pentru a le 
verifica pertinența în cadrul diverselor 
ecosisteme și climate din Uniunea 
Europeană;

Or. fr

Amendamentul 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că noul regim ar putea 
determina transferul ajutoarelor din 

3. consideră că noul regim ar putea 
determina transferul ajutoarelor din 
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anumite regiuni către altele, drept pentru 
care ar fi necesar ca zonele care pierd 
statutul de zonă defavorizată intermediară 
să beneficieze de o perioadă de tranziție 
suficientă pentru a se adapta la noua 
situație;

anumite regiuni către altele, în strânsă 
concordanță cu nevoile locale, motiv
pentru care ar fi necesar ca zonele care 
pierd statutul de zonă defavorizată 
intermediară să beneficieze de o perioadă  
de tranziție suficientă pentru a se adapta la 
noua situație;

Or. ro

Amendamentul 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia ca, atunci când definește 
zonele defavorizate, să țină seama de toate 
pozițiile exprimate, în cadrul consultărilor 
publice, de către statele membre, 
autoritățile regionale și locale și 
colectivele agricole interesate;

4. invită Comisia ca, atunci când definește 
zonele defavorizate, să țină seama de 
strategiile autorităților regionale și locale 
ale statelor membre și de propunerile 
asociațiilor agricole interesate;

Or. ro

Amendamentul 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să definească zonele de 
interacțiune ale sprijinului pentru zonele 
cu handicap natural cu alte plăți acordate 
fermierilor, mai ales în cazul noilor state 
membre cu sector agricol important și cu 
procent de zone cu handicap național 
peste media pe UE, în vederea gestionării 
durabile a terenurilor și depășirea 
perioadei de criză;
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Or. ro

Amendamentul 16
Manfred Weber, Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. susține că, atunci când se stabilește harta 
zonelor defavorizate intermediare, trebuie 
să se țină seama de criterii naționale 
obiective care să permită adaptarea 
definiției zonelor la realitatea națională și 
regională a fiecărei țări;

5. susține că, atunci când se stabilește harta 
zonelor defavorizate intermediare, trebuie 
să se țină seama de criterii naționale 
obiective care să permită adaptarea 
definiției zonelor la realitatea națională și 
regională a fiecărei țări în cadrul unei 
strategii globale a Comisiei;

Or. de

Amendamentul 17
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. susține că, atunci când se stabilește harta 
zonelor defavorizate intermediare, trebuie 
să se țină seama de criterii naționale
obiective care să permită adaptarea 
definiției zonelor la realitatea națională și 
regională a fiecărei țări;

5. susține că, atunci când se stabilește harta 
zonelor defavorizate intermediare, trebuie 
să se țină seama de o flexibilitate locală 
prin intermediul unor criterii obiective 
care să permită adaptarea definiției zonelor 
la realitatea națională și regională a fiecărei 
țări;

Or. fr

Amendamentul 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. susține că, atunci când se stabilește harta 
zonelor defavorizate intermediare, trebuie 
să se țină seama de criterii naționale 
obiective care să permită adaptarea 
definiției zonelor la realitatea națională și 
regională a fiecărei țări;

5. susține că, atunci când se stabilește harta 
zonelor defavorizate intermediare, trebuie 
să se țină seama de criterii naționale 
obiective, care să permită adaptarea 
definiției zonelor la realitatea națională și 
regională a fiecărei țări, în strânsă 
concordanță cu programele locale de 
dezvoltare rurală.;

Or. ro

Amendamentul 19
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ca, atunci când are loc 
„reglajul fin”, să nu fie excluse în mod 
sistematic zonele care au depășit, prin 
intermediul tehnicilor agronomice, 
handicapurile naturale ale terenului, în 
special cele cu un nivel scăzut al venitului 
agricol și cu puține alternative de 
producție.

eliminat

Or. cs

Amendamentul 20
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ca, atunci când are loc „reglajul 
fin”, să nu fie excluse în mod sistematic
zonele care au depășit, prin intermediul 
tehnicilor agronomice, handicapurile 
naturale ale terenului, în special cele cu un 

6. solicită ca, atunci când are loc „reglajul 
fin”, zonele care au depășit, prin 
intermediul tehnicilor agronomice, 
handicapurile naturale ale terenului în 
special cele cu un nivel scăzut al venitului 
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nivel scăzut al venitului agricol și cu puține 
alternative de producție;

agricol și cu puține alternative de 
producție, să fie excluse doar în urma 
rezultatului unor evaluări de impact pe 
termen lung;

Or. ro

Amendamentul 21
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că ajutoarele alocate 
zonelor cu handicapuri naturale trebuie 
să fie mărite și că acestea trebuie să 
susțină în mod prioritar activitățile 
agricole productive;

Or. fr

Amendamentul 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să inițieze, de 
asemenea, o revizie a regimului aplicat 
zonelor afectate de handicapuri specifice, 
dat fiind că definiția actuală nu ține 
seama de anumite handicapuri naturale 
care fac dificilă activitatea agricultorilor, 
cum ar fi caracterul periferic, insular sau 
îndepărtat, care caracterizează anumite 
zone ale Uniunii Europene;

Or. es
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Amendamentul 23
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită ca, în cazul procedurilor 
tehnice care urmăresc compensarea 
handicapurilor naturale, să nu se țină 
seama doar de avantajele pe termen scurt, 
ci ca procedurile să fie supuse, de 
asemenea, unui examen de durabilitate;

Or. de

Amendamentul 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază necesitatea de a ameliora 
coordonarea dintre diversele politici 
comunitare, în special dintre politica 
agricolă și politicile de coeziune, în scopul 
de a obține o mai bună coerență între 
acestea și de a asigura dezvoltarea mai 
armonioasă a zonelor defavorizate;

Or. es


