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Amendamentul 1
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Europa şi regiunile sale au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 
precum securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp,să genereze coeziune;

1. consideră că Europa şi regiunile sale, ca
urmare a îngrijorării crescute în ceea ce 
priveşte securitatea alimentară în 
Uniunea Europeană şi la nivel mondial, a 
globalizării şi a creşterii preţurilor la 
produse alimentare, au nevoie de o nouă si 
puternică PAC, care să stimuleze 
dezvoltarea echilibrată şi durabilă şi să 
îmbunătăţească concurenţa pe pieţe 
internaţionale, care să fie orientată într-o 
mai mare măsură spre piaţă, dar care, de 
asemenea, să protejeze producţia agricolă 
în întreaga Uniune Europeană, şi să ţină 
seama de interesele publice, precum 
securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii şi a solului, buna gestionare 
a apelor şi a pădurilor şi dezvoltarea 
durabilă, bazată pe educaţie şi cunoaştere, 
şi care, în acelaşi timp, să genereze 
coeziune, şi că PAC ar trebui să fie mai 
sustenabilă, mai echilibrată, mai simplă şi 
mai eficientă pentru a putea face faţă mai 
bine nevoilor şi aşteptărilor cetăţenilor 
Uniunii Europene;

Or. lt

Amendamentul 2
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Europa si regiunile sale au 1. consideră că Europa si regiunile sale au 
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nevoie de o nouă si puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 
precum securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp,să genereze coeziune;

nevoie de o nouă si puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 
precum securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp,să genereze coeziune, fiind necesară 
o mai bună coordonare şi coerenţă între 
politica de coeziune şi PAC, în special cu 
ajutorul cadrului strategic comun al 
fondurilor Uniunii Europene;

Or. pt

Amendamentul 3
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Europa şi regiunile sale au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 
precum securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi 
a pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată 
pe educaţie şi cunoaştere, şi care, în 
acelaşi timp, să genereze coeziune;

1. consideră că Europa si regiunile sale au 
nevoie de o nouă si puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
ţină seama de interesele publice, precum 
securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, stimularea agriculturii 
ecologice în unităţi agricole de mici 
dimensiuni, bunăstarea animalelor, 
gestionarea apelor şi a pădurilor şi 
dezvoltarea durabile, şi care, în acelaşi 
timp să genereze coeziune, şi o 
recunoaştere socială mai mare a 
importanţei profesiilor agricole; 

Or. de
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Amendamentul 4
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Europa şi regiunile sale au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 
precum securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp, să genereze coeziune;

1. consideră că Europa şi regiunile sale au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă, să asigure agricultorilor venituri 
decente şi să garanteze consumatorilor 
produse alimentare de înaltă calitate şi să 
ţină seama de interesele publice, precum 
securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp, să genereze coeziune;

Or. fr

Amendamentul 5
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Europa şi regiunile sale au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 
precum securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp, să genereze coeziune;

1. consideră că Europa şi regiunile sale, în 
special regiunile sale ultraperiferice, au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 
precum securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp, să genereze coeziune;
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Or. fr

Amendamentul 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Europa şi regiunile sale au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 
precum securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp, să genereze coeziune;

1. consideră că Europa şi regiunile sale au
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 
precum securitatea alimentară, protecţia 
climei, conservarea biodiversităţii, buna 
gestionare a apelor şi a pădurilor şi 
dezvoltarea durabilă, bazată pe educaţie şi 
cunoaştere, şi care, în acelaşi timp, să 
genereze coeziune, şi că sarcinile PAC 
sunt inteligibile şi trasabile pentru 
cetăţeni;

Or. de

Amendamentul 7
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Europa şi regiunile sale au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să 
îmbunătăţească concurenţa pe pieţe 
internaţionale, care să fie orientată într-o 
mai mare măsură spre piaţă şi să ţină 
seama de interesele publice, precum 
securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi 
a pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată 

1. consideră că Europa şi regiunile sale au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea rurală orientată 
spre viitor şi să ţină seama de interesele 
publice, precum, în primul rând, 
securitatea alimentară, calitatea 
alimentaţiei, conservarea biodiversităţii, 
eficienta gestionare în ceea ce priveşte 
utilizarea resurselor a apelor, solului şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
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pe educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp, să genereze coeziune;

educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp, să genereze coeziune;

Or. de

Amendamentul 8
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Europa şi regiunile sale au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 
precum securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp, să genereze coeziune;

1. consideră că Europa şi regiunile sale au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 
precum securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
educaţie, inovare şi cunoaştere, şi care, în 
acelaşi timp, să genereze coeziune şi 
dezvoltare teritorială mai echilibrată cu 
ajutorul agriculturii în toate regiunile 
UE;

Or. pt

Amendamentul 9
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că Europa şi regiunile sale au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 

1. consideră că Europa şi regiunile sale au 
nevoie de o nouă şi puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea şi să îmbunătăţească 
concurenţa pe pieţe internaţionale, care să 
fie orientată într-o mai mare măsură spre 
piaţă şi să ţină seama de interesele publice, 
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precum securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp, să genereze coeziune;

precum securitatea alimentară, conservarea 
biodiversităţii, buna gestionare a apelor şi a 
pădurilor şi dezvoltarea durabilă, bazată pe 
educaţie şi cunoaştere, şi care, în acelaşi 
timp, să genereze coeziune; subliniază 
necesitatea de a crea un echilibru între 
dispoziţiile privind mediul şi dezvoltarea 
rurală; 

Or. en

Amendamentul 10
Czesław Adam Siekierski

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenţia asupra faptului că unul 
dintre cele mai importante elemente ale 
reformei PAC ar trebui să fie 
simplificarea acesteia, fără ca acest lucru 
să-i afecteze eficienţa; numai astfel 
agricultorii şi cetăţenii vor înţelege mai 
bine PAC, neţinând seama de faptul că 
funcţia celor doi piloni trebuie definită 
mai exact;

Or. pl

Amendamentul 11
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. mizează pe constatarea faptului că 
prin măsurile de finanţare a dezvoltării 
rurale se înţelege îmbunătăţirea mediului 
rural din punct de vedere economic, social 
şi al infrastructurii, şi nu sectorial; 
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Or. de

Amendamentul 12
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că sprijinul şi aplicarea 
PAC trebuie adaptate în continuare 
pentru a corespunde trăsăturilor deosebite 
ale acestor domenii, acest lucru fiind 
recunoscut în tratate şi prevăzut de 
actuala legislaţie comunitară;

Or. pt

Amendamentul 13
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că politica de coeziune 
împreună cu o nouă și puternică PAC vor 
debloca potențialul economic al zonelor 
rurale și vor genera locuri de muncă 
sigure, garantând o dezvoltare durabilă a 
acestor zone;

Or. ro

Amendamentul 14
Czesław Adam Siekierski

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că, în ceea ce 
priveşte noile cerinţe care însoţesc PAC şi 
necesitatea de punere în aplicare a 
obiectivelor strategiei Europa 2020 şi ale 
convenţiile negociate cu noile state 
membre, bugetul PAC al Comunităţii 
trebuie interpretat şi în următoarea 
perspectivă financiară în aşa fel încât să 
se asigure punerea în aplicare a acestor 
sarcini;

Or. pl

Amendamentul 15
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. este de părere că ajutoarele financiare 
acordate pentru dezvoltarea rurală trebuie 
coordonate mai bine cu politica 
regională; solicită o strategie integrată 
pentru serviciile, pieţele şi posibilităţile de 
ocupare a forței de muncă locale; solicită, 
în acest context, implicarea actorilor 
locali, intensificarea parteneriatului şi 
consolidarea guvernanţei pe mai multe 
niveluri;

Or. de

Amendamentul 16
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că trebuie permisă o 
anumită flexibilitate pentru aplicarea 
plăţilor directe de către statele membre, în 
sensul durabilităţii sistemelor de 
producţie, a sectoarelor de producţie şi a 
zonelor afectate cel mai puternic de 
dezavantajele structurale şi/sau de 
dezvoltarea pieţelor şi a politicilor;

Or. pt

Amendamentul 17
Czesław Adam Siekierski

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. consideră, de asemenea, printre altele, 
în ceea ce priveşte elaborarea bugetului, 
că PAC şi politica de coeziune trebuie să 
se numere şi după 2013 printre cele mai 
importante domenii politice;

Or. pl

Amendamentul 18
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. constată că administraţiile comunale 
locale şi supralocale cu funcţionalitate 
ridicată oferă garanţia integrării cu 
succes a societăţii civile locale, în sensul 
principiului LEADER; observă că, în 
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toate statele membre ale UE, nivelul local 
este primul nivel cu care cetăţenii intră în 
contact şi, din acest motiv, solicită măsuri 
în cadrul dezvoltării rurale, care să 
întărească capacitatea oraşelor şi a 
comunelor, precum şi a instituţiilor 
regionale competente, de a elabora în mod 
activ dezvoltarea locală şi supralocală;

Or. de

Amendamentul 19
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că ar trebui menţinut 
sistemul plăţilor directe pentru a se 
asigura în continuare concurenţa, 
stabilitatea economică, venituri decente 
pentru agricultori şi dezvoltarea durabilă 
a sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, 
inclusiv a Strategiei Europa 2020; 
consideră, în acest sens, că trebuie 
elaborate criterii obiective şi transparente 
pentru a asigura acordarea unui nivel 
adecvat de sprijin direct în întreaga UE şi 
pentru a putea renunţa la criteriile 
folosite în prezent pentru alocarea de 
fonduri din cadrul sistemului de plăţi 
directe;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 20
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, promovarea ocupării forței de 
muncă, venituri decente pentru agricultori 
şi dezvoltarea durabilă a sectorului agricol 
al UE, precum şi securitatea alimentară şi 
ecologică în UE, garantându-se astfel o 
bună punere în aplicare a altor politici şi 
strategii, inclusiv a Strategiei Europa 2020; 
consideră, în acest sens, că trebuie 
elaborate criterii obiective şi transparente 
pentru a asigura acordarea unui nivel 
adecvat de sprijin direct în întreaga UE şi 
pentru a putea renunţa la criteriile folosite 
în prezent pentru alocarea de fonduri din 
cadrul sistemului de plăţi directe; se 
pronunţă în favoarea unui mod de alegere
flexibil şi echitabil a instrumentelor şi în 
ceea ce priveşte diferitele tipuri de 
întreprinderi şi de caracteristici 
geografice cu care unităţile agricole se 
confruntă în fiecare stat membru, 
respectiv regiune;

Or. it

Amendamentul 21
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în
continuare concurenţa, stabilitatea 

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa regională şi, în 
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economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

special, vitalitatea zonelor agricole slab 
populate, stabilitatea economică, venituri 
decente pentru agricultori şi dezvoltarea 
durabilă a sectorului agricol al UE, precum 
şi securitatea alimentară şi ecologică în 
UE, garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020, şi în regiunile 
rurale;

Or. fi

Amendamentul 22
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
mai multă egalitate între statele membre 
şi agricultori la acordarea de sprijin în 
cadrul sistemului de plăţi directe în 
întreaga UE şi pentru a putea renunţa la 
criteriile istorice folosite în prezent pentru 
alocarea de fonduri;

Or. pt
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Amendamentul 23
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe; subliniază 
importanţa adaptării sistemului alocării 
de fonduri şi a criteriilor folosite în plăţile 
directe la nevoile agricultorului;

Or. en

Amendamentul 24
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
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sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel armonizat şi 
echilibrat de sprijin direct în întreaga UE,
în scopul reducerii diferenţelor dintre 
noile şi vechile state membre ale UE, şi 
pentru a putea renunţa la criteriile 
ineficiente folosite în prezent pentru 
alocarea de fonduri din cadrul sistemului 
de plăţi directe;

Or. lt

Amendamentul 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că ar trebui menţinut
sistemul plăţilor directe pentru a se asigura 
în continuare concurenţa, stabilitatea
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

2. consideră ca fiind necesar sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente şi echitabile
pentru agricultori, dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, securitatea 
alimentară şi ecologică, precum şi 
capacitatea de răspuns la provocările 
schimbărilor climatice în UE, garantându-
se astfel o bună punere în aplicare a altor 
politici şi strategii, inclusiv a Strategiei 
Europa 2020; consideră, în acest sens, că 
trebuie elaborate criterii obiective,
transparente şi simplificate pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul
sistemului de plăţi directe;
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Or. ro

Amendamentul 26
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; în acest sens, 
pledează pentru o abordare pragmatică a 
distribuţiei fondurilor PAC între statele 
membre, conform sugestiilor Comisiei 
UE, ceea ce permite evitarea unei 
perturbări majore şi asigură acordarea 
unui nivel adecvat de sprijin direct în 
întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 27
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 

2. subliniază că ar trebui prelungit sistemul 
plăţilor directe până în 2020, fără a depăşi 
însă această dată, pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
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garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

Or. en

Amendamentul 28
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori, în pofida oscilaţiilor mari şi 
severe ale preţurilor, şi dezvoltarea 
durabilă a sectorului agricol al UE, precum 
şi securitatea alimentară şi ecologică în 
UE, garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

Or. fr
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Amendamentul 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent 
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa, după expirarea unei perioade de 
tranziţie suficient de lungi, la criteriile 
folosite până în prezent pentru calculul 
necesar pentru alocarea de fonduri din 
cadrul sistemului de plăţi directe;

Or. es

Amendamentul 30
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 

2. subliniază că ar trebui menţinut sistemul 
plăţilor directe pentru a se asigura în 
continuare concurenţa, stabilitatea 
economică, venituri decente pentru 
agricultori şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului agricol al UE, precum şi 
securitatea alimentară şi ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în 
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aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile folosite în prezent
pentru alocarea de fonduri din cadrul 
sistemului de plăţi directe;

aplicare a altor politici şi strategii, inclusiv 
a Strategiei Europa 2020; consideră, în 
acest sens, că trebuie elaborate criterii 
obiective şi transparente pentru a asigura 
acordarea unui nivel adecvat de sprijin 
direct în întreaga UE şi pentru a putea 
renunţa la criteriile istorice folosite până în 
prezent pentru alocarea de fonduri din 
cadrul sistemului de plăţi directe;

Or. fr

Amendamentul 31
Czesław Adam Siekierski

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că denaturarea condiţiilor 
concurenţiale de pe piaţa internă trebuie 
menţinute neapărat cât mai reduse posibil 
prin plăţi directe, şi anume, nu prin 
decuplarea cât mai masivă a acestora de 
nivelul producţiei, ci şi printr-o 
uniformizare a diferenţelor referitoare la 
sume existente între regiunile şi statele 
membre ale UE, în special pentru zonele 
în care se află aceleaşi sectoare de 
producţie sau similare;

Or. pl

Amendamentul 32
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că, pentru a justifica 
caracterul său special în ceea ce priveşte 
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satisfacerea nevoilor de bază, PAC trebuie 
să ţină seama de măsurile de 
reglementare a pieţei şi de un mecanism 
de gestionare a riscurilor şi a crizelor în 
care să fie încorporate asigurări, pentru a 
se putea constitui o reţea de siguranţă 
pentru producătorii agricoli; consideră că 
trebuie să se asigure, de asemenea, o 
echitate mai mare în ceea ce priveşte 
valoarea adăugată de-a lungul lanţului 
alimentar, precum şi un tratament egal 
pentru producătorii europeni şi 
producătorii din ţările terţe în cadrul 
condiţiilor impuse produselor agricole 
destinate consumului european;

Or. pt

Amendamentul 33
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază, în ceea ce priveşte proporţia în 
creştere a femeilor în agricultură – se 
estimează că 3 din 10 unităţi sunt conduse 
de femei – şi orientarea multifuncţională 
inevitabilă a producţiei agricole – că ar 
trebui produse în continuare alimente, 
dar se pune şi problema îngrijirii 
peisajului, prestării de servicii şi educaţiei 
– necesitatea luării unor măsuri prin care 
să se faciliteze accesul la credite, să fie 
integrate veniturile şi să se creeze şi în 
agricultură organisme sociale (cum ar fi 
întreprinderile conduse după criterii 
socioeconomice, vacanţe la ţară etc.);

Or. en



PE462.564v05-00 22/45 AM\862069RO.doc

RO

Amendamentul 34
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută faptul că anumite regiuni şi 
zone în care echilibrul social şi ecologic 
se află în strânsă relaţie cu metodele 
agricole de cultivare, stârnesc interesul; 
prin urmare, subliniază necesitatea 
menţinerii şi consolidării instrumentelor 
prevăzute pentru aceste regiuni;

Or. fr

Amendamentul 35
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că plăţile directe ar trebui 
să existe pe viitor atâta vreme cât 
condiţiile de pe piaţă sunt de aşa natură 
încât permit agricultorilor să 
supravieţuiască doar din venitul obţinut 
de pe piaţă şi că acesta ar trebui să fie un 
obiectiv fundamental pe termen lung al 
plăţilor directe efectuate prin PAC;

Or. en

Amendamentul 36
Czesław Adam Siekierski

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că statele membre ar trebui 
să aibă posibilitatea de a reduce plăţile 
directe în funcţie de dimensiunea 
unităţilor agricole sau de mărimea 
plăţilor de care beneficiază o unitate 
agricolă, ţinând, în acelaşi timp, seama de 
avantajele condiţionate de nivelul 
producţiei;

Or. pl

Amendamentul 37
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază necesitatea reevaluării 
deciziei de a desfiinţa sistemul de cote de 
lapte în martie 2015, ţinând seama de 
situaţia concretă a sectorului laptelui; 

Or. pt

Amendamentul 38
Czesław Adam Siekierski

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază faptul că în special 
produsele alimentare, dar şi alte mărfuri 
care fac obiectul comerţului dintre UE şi 
state terţe, îndeplinesc cerinţele şi 
normele de calitate europene; atrage, în 
plus, atenţia asupra faptului că 
specificitatea agriculturii, cu alte cuvinte 
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dependenţa producţiei de condiţiile 
climatice, dar şi de cele mai recente 
evenimente de pe pieţele financiare, 
evidenţiază nevoia de supraveghere mai 
severă a pieţelor agrare, în vederea 
menţinerii stabilităţii acestora fiind 
necesar să se intervină, în special pe piaţa 
de cereale, care, printre altele, 
influenţează piaţa cărnii de porc şi a 
cărnii de pui;

Or. pl

Amendamentul 39
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că PAC ar trebui să țină seama 
într-o măsură mai mare de potențialul, 
problemele și nevoile micilor exploatații 
familiale; subliniază necesitatea 
diversificării veniturilor de care 
beneficiază aceste exploatații, precum și 
necesitatea dezvoltării competențelor 
antreprenoriale și a creării de noi locuri de 
muncă în zonele rurale;

3. atrage atenţia asupra faptului că, în 
continuare, procedurile din cadrul PAC 
trebuie simplificate, cerinţele privind 
controlul înăsprite, iar cheltuielile 
administrative pentru beneficiarii plăţilor 
reduse; consideră că PAC ar trebui să țină 
seama într-o măsură mai mare de 
potențialul, problemele și nevoile micilor 
exploatații familiale; subliniază necesitatea
diversificării veniturilor de care 
beneficiază aceste exploatații, precum și 
necesitatea dezvoltării competențelor 
antreprenoriale și a creării de noi locuri de 
muncă în zonele rurale;

Or. lt

Amendamentul 40
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 3 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că PAC ar trebui să țină seama 
într-o măsură mai mare de potențialul, 
problemele și nevoile micilor exploatații 
familiale; subliniază necesitatea 
diversificării veniturilor de care 
beneficiază aceste exploatații, precum și 
necesitatea dezvoltării competențelor 
antreprenoriale și a creării de noi locuri de 
muncă în zonele rurale;

3.  consideră că PAC ar trebui să țină 
seama într-o măsură mai mare de 
potențialul, problemele și nevoile micilor 
exploatații familiale, precum şi a celor cu 
caracteristici geografice speciale, cum ar 
fi poziţionarea ultraperiferică în cadrul 
regiunilor; subliniază necesitatea 
diversificării veniturilor de care 
beneficiază aceste exploatații, precum și 
necesitatea dezvoltării competențelor 
antreprenoriale și a creării de noi locuri de 
muncă în zonele rurale;

Or. fr

Amendamentul 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că PAC ar trebui să țină 
seama într-o măsură mai mare de 
potențialul, problemele și nevoile micilor 
exploatații familiale; subliniază necesitatea 
diversificării veniturilor de care 
beneficiază aceste exploatații, precum și 
necesitatea dezvoltării competențelor 
antreprenoriale și a creării de noi locuri de 
muncă în zonele rurale;

3. subliniază că PAC ar trebui să țină 
seama într-o măsură mai mare de 
potențialul, problemele și nevoile micilor 
exploatații familiale, precum şi cele mai 
bune mijloace de încurajare a înființării 
şi susținerii acestora; subliniază 
necesitatea diversificării veniturilor de care 
beneficiază aceste exploatații, precum și 
necesitatea dezvoltării competențelor 
antreprenoriale și a creării de noi locuri de 
muncă în zonele rurale, care să conducă 
atât la depopularea zonelor rurale, dar şi 
la creșterea nivelului de trai în aceste 
zone; 

Or. ro
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Amendamentul 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că PAC ar trebui să țină seama 
într-o măsură mai mare de potențialul, 
problemele și nevoile micilor exploatații 
familiale; subliniază necesitatea 
diversificării veniturilor de care 
beneficiază aceste exploatații, precum și 
necesitatea dezvoltării competențelor 
antreprenoriale și a creării de noi locuri de 
muncă în zonele rurale;

3. consideră că PAC ar trebui să țină seama 
într-o măsură mai mare de potențialul, 
problemele și nevoile micilor exploatații 
familiale; subliniază necesitatea 
diversificării veniturilor de care 
beneficiază aceste exploatații, precum și 
necesitatea dezvoltării competențelor 
antreprenoriale și a creării de noi locuri de 
muncă în zonele rurale; constată faptul că 
majoritatea populaţiei UE trăieşte în 
mediul urban şi consideră că PAC ar 
putea să contribuie la dezvoltarea unei 
agriculturi inteligente în mediul urban şi, 
în special, la revitalizarea siturilor 
industriale afectate de migraţie;

Or. xm

Amendamentul 43
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că PAC ar trebui să țină seama 
într-o măsură mai mare de potențialul, 
problemele și nevoile micilor exploatații 
familiale; subliniază necesitatea 
diversificării veniturilor de care 
beneficiază aceste exploatații, precum și 
necesitatea dezvoltării competențelor 
antreprenoriale și a creării de noi locuri de 
muncă în zonele rurale;

3. consideră că PAC ar trebui să țină seama 
într-o măsură mai mare de potențialul, 
problemele și nevoile micilor exploatații 
familiale; subliniază necesitatea 
diversificării veniturilor de care 
beneficiază aceste exploatații, precum și 
necesitatea dezvoltării competențelor 
antreprenoriale și a creării de noi locuri de 
muncă în zonele rurale; consideră că este 
necesară crearea unui regulament special 
simplificat pentru micii agricultori;
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Or. pt

Amendamentul 44
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. atrage atenţia asupra provocărilor 
demografice de care este afectat în special 
mediul rural; subliniază, în acest context, 
importanţa de a configura schimbarea 
demografică şi de a face mai atractiv 
pentru tineri mediul rural; subliniază 
necesitatea de a asigura accesul la servicii 
şi infrastructuri inovatoare pentru a 
permite o mai bună participare 
economică, socială şi culturală, fiind 
necesar ca mediul rural să fie considerat 
parte integrantă a relaţiilor urban-rural 
în vederea asigurării unei dezvoltări 
echilibrate;

Or. de

Amendamentul 45
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. întrucât dezvoltarea rurală, văzută ca 
o chestiune orizontală, este o parte 
fundamentală a PAC şi întrucât noile 
programe ar trebui să se plieze şi mai 
mult pe obiectivele prioritare ale 
dezvoltării rurale (ocuparea forţei de 
muncă, mediul agricol, apa, schimbările 
climatice, inovarea şi educaţia);
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Or. en

Amendamentul 46
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei şi statelor membre să 
îmbunătăţească serviciile de asistenţă şi 
consiliere acordate agricultorilor la nivel 
local şi regional, pentru a-i ajuta să 
identifice mai bine priorităţile şi să 
evalueze rezultatele propriilor exploataţii 
agricole;

Or. en

Amendamentul 47
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită ca al doilea pilon al politicii 
agricole comune să fie puternic şi bine 
echipat, astfel încât să reflecte nevoile 
actuale ale dezvoltării rurale; subliniază 
rolul orizontal al celui de-al doilea pilon, 
datorită beneficiilor aduse agriculturii, în 
materie de mediu, modernizare şi 
îmbunătățire structurală, dezvoltare 
teritorială echilibrată şi atingerea 
obiectivelor politice atât pentru locuitorii 
din zonele rurale, cât şi pentru 
agricultori; prin urmare solicită ca 
măsurile din cadrul celui de-al doilea 
pilon să fie mai bine adaptate obiectivelor 
lor, astfel încât eficienţa creşterii, a 
ocupării forţei de muncă şi a măsurilor 
climatice, precum şi numărul măsurilor 
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destinate zonelor rurale să fie sporite; 
consideră că, în acest context, ar trebui să 
fie acordată o atenţie specială sprijinirii 
tinerilor agricultori;

Or. en

Amendamentul 48
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. salută contribuţia celui de-al doilea 
pilon la exercitarea principiului 
parteneriatului şi solicită statelor membre 
să acorde o atenţie sporită acestui 
principiu şi aplicării sale pe scara largă în 
momentul introducerii unor măsuri ţintite 
în cadrul celui de-al doilea pilon;

Or. en

Amendamentul 49
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 3d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. subliniază importanţa simplificării 
sarcinii administrative şi asocierea 
normelor administrative şi de punere în 
aplicare pentru toate fondurile UE 
(exemplu, eligibilitatea TVA-ului); 
solicită simplificarea şi revizuirea 
normelor privind ecocondiţionalitatea 
pentru cel de-al doilea pilon; consideră 
simplificarea actualului sistem de 
indicatori ca fiind esenţială şi critică 
introducerea obiectivelor cantitative;
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Amendamentul 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că potenţialul regiunilor şi 
zonelor rurale nu se reduce la resursele 
naturale, care le permit acestora să joace un 
rol social şi economic, ci aceste zone 
reprezintă, în primul rând, locul în care 
sunt produse alimentele necesare asigurării 
securităţii alimentare şi din care provin 
materiile prime esenţiale pentru industrie şi 
pentru obţinerea de energii regenerabile, 
reprezentând, de asemenea, o sursă de 
bunuri ecologice, peisagistice, turistice şi 
imateriale, printre care tradiţiile şi 
aspectele culturale, cum ar fi moştenirile 
culinare sub forma produselor locale;

4. constată că potenţialul regiunilor şi 
zonelor rurale nu se reduce la resursele 
naturale, care le permit acestora să joace un 
rol social şi economic, ci aceste zone 
reprezintă, în primul rând, locul în care 
sunt produse alimentele necesare asigurării 
securităţii alimentare şi din care provin 
materiile prime esenţiale pentru industrie şi 
pentru obţinerea de energii regenerabile, 
reprezentând, de asemenea, o sursă de 
bunuri ecologice, peisagistice, turistice şi 
culturale; prin urmare, atrage atenţia 
asupra faptului că PAC trebuie să 
contribuie la stimularea producţiei 
regionale şi locale şi la crearea şi 
menţinerea locurilor de muncă în mediul 
rural;

Or. de

Amendamentul 51
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că potenţialul regiunilor şi 
zonelor rurale nu se reduce la resursele 
naturale, care le permit acestora să joace un 
rol social şi economic, ci aceste zone 
reprezintă, în primul rând, locul în care 
sunt produse alimentele necesare asigurării 
securităţii alimentare şi din care provin 

4. constată că potenţialul regiunilor şi 
zonelor rurale nu se reduce la resursele 
naturale, care le permit acestora să joace un 
rol social şi economic, ci aceste zone 
reprezintă, în primul rând, locul în care 
sunt produse alimentele necesare asigurării 
securităţii alimentare şi din care provin 
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materiile prime esenţiale pentru industrie şi 
pentru obţinerea de energii regenerabile, 
reprezentând, de asemenea, o sursă de 
bunuri ecologice, peisagistice, turistice şi 
imateriale, printre care tradiţiile şi 
aspectele culturale, cum ar fi moştenirile 
culinare sub forma produselor locale;

materiile prime esenţiale pentru industrie şi 
pentru obţinerea de energii regenerabile, 
reprezentând, de asemenea, o sursă de 
bunuri ecologice, peisagistice, turistice şi 
imateriale, printre care tradiţiile şi 
aspectele culturale, cum ar fi moştenirile 
culinare sub forma produselor locale;
promovează o dezvoltare teritorială 
echilibrată a zonelor rurale în toate 
regiunile Uniunii Europene, în sensul 
consolidării rolului populaţiei locale şi al 
contribuţiei la îmbunătăţirea condiţiilor şi 
a legăturilor dintre mediul rural şi cel 
urban;

Or. pt

Amendamentul 52
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că potenţialul regiunilor şi 
zonelor rurale nu se reduce la resursele 
naturale, care le permit acestora să joace un 
rol social şi economic, ci aceste zone 
reprezintă, în primul rând, locul în care 
sunt produse alimentele necesare asigurării 
securităţii alimentare şi din care provin 
materiile prime esenţiale pentru industrie şi 
pentru obţinerea de energii regenerabile, 
reprezentând, de asemenea, o sursă de 
bunuri ecologice, peisagistice, turistice şi 
imateriale, printre care tradiţiile şi 
aspectele culturale, cum ar fi moştenirile 
culinare sub forma produselor locale;

4. constată că potenţialul regiunilor şi 
zonelor rurale nu se reduce la resursele 
naturale, care le permit acestora să joace un 
rol social şi economic, ci aceste zone 
reprezintă, în primul rând, locul în care 
sunt produse alimentele necesare asigurării 
securităţii alimentare şi din care provin 
materiile prime esenţiale pentru industrie şi 
pentru obţinerea de energii regenerabile, 
reprezentând, de asemenea, o sursă de 
bunuri ecologice, peisagistice, turistice şi 
imateriale, printre care tradiţiile şi 
aspectele culturale, cum ar fi moştenirile 
culinare sub forma produselor locale;
atrage atenţia asupra faptului că 
agricultura constituie baza economiei 
rurale şi că agricultorii joacă un rol 
important pentru dinamica acesteia, 
precum şi pentru amenajarea teritoriului 
în zonele rurale;
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Or. fr

Amendamentul 53
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că potenţialul regiunilor şi 
zonelor rurale nu se reduce la resursele 
naturale, care le permit acestora să joace un 
rol social şi economic, ci aceste zone 
reprezintă, în primul rând, locul în care 
sunt produse alimentele necesare asigurării 
securităţii alimentare şi din care provin 
materiile prime esenţiale pentru industrie şi 
pentru obţinerea de energii regenerabile, 
reprezentând, de asemenea, o sursă de 
bunuri ecologice, peisagistice, turistice şi 
imateriale, printre care tradiţiile şi 
aspectele culturale, cum ar fi moştenirile 
culinare sub forma produselor locale;

4. constată că potenţialul regiunilor şi 
zonelor rurale nu se reduce la resursele 
naturale, care le permit acestora să joace un 
rol social şi economic, ci aceste zone 
reprezintă, în primul rând, locul în care 
sunt produse alimentele necesare asigurării 
securităţii alimentare şi din care provin 
materiile prime esenţiale pentru industrie şi 
pentru obţinerea de energii regenerabile, 
reprezentând, de asemenea, o sursă de 
bunuri ecologice, peisagistice, turistice şi 
imateriale, printre care tradiţiile şi 
aspectele culturale;

Or. fi

Amendamentul 54
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că potenţialul regiunilor şi 
zonelor rurale nu se reduce la resursele 
naturale, care le permit acestora să joace un 
rol social şi economic, ci aceste zone 
reprezintă, în primul rând, locul în care 
sunt produse alimentele necesare asigurării 
securităţii alimentare şi din care provin 
materiile prime esenţiale pentru industrie şi 
pentru obţinerea de energii regenerabile, 
reprezentând, de asemenea, o sursă de 

4. constată că potenţialul regiunilor şi 
zonelor rurale nu se reduce la resursele 
naturale, care le permit acestora să joace un 
rol social şi economic, ci aceste zone 
reprezintă, în primul rând, locul în care 
sunt produse alimentele necesare asigurării 
securităţii alimentare şi din care provin 
materiile prime esenţiale pentru industrie şi 
pentru obţinerea în mod durabil de energii 
regenerabile, reprezentând, de asemenea, o 
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bunuri ecologice, peisagistice, turistice şi 
imateriale, printre care tradiţiile şi 
aspectele culturale, cum ar fi moştenirile 
culinare sub forma produselor locale;

sursă de bunuri ecologice, peisagistice, 
turistice şi imateriale, printre care tradiţiile 
şi aspectele culturale, cum ar fi moştenirile 
culinare sub forma produselor locale;
consideră că economiile locale şi modelul 
de consum descentralizat ar trebui 
consolidate;

Or. de

Amendamentul 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că potenţialul regiunilor şi 
zonelor rurale nu se reduce la resursele 
naturale, care le permit acestora să joace un 
rol social şi economic, ci aceste zone 
reprezintă, în primul rând, locul în care 
sunt produse alimentele necesare asigurării 
securităţii alimentare şi din care provin 
materiile prime esenţiale pentru industrie şi 
pentru obţinerea de energii regenerabile, 
reprezentând, de asemenea, o sursă de 
bunuri ecologice, peisagistice, turistice şi 
imateriale, printre care tradiţiile şi 
aspectele culturale, cum ar fi moştenirile 
culinare sub forma produselor locale;

4. constată că potenţialul regiunilor şi 
zonelor rurale nu se reduce la resursele 
naturale, care le permit acestora să joace un 
rol social şi economic, ci aceste zone 
reprezintă, în primul rând, locul în care 
sunt produse alimentele necesare asigurării 
securităţii alimentare şi din care provin 
materiile prime esenţiale pentru industrie şi 
pentru obţinerea de energii regenerabile, 
reprezentând, de asemenea, o sursă de 
bunuri ecologice, peisagistice, turistice şi 
imateriale, printre care tradiţiile şi 
aspectele culturale, cum ar fi moştenirile 
culinare sub forma produselor locale;
consideră că încurajarea etichetelor de 
calitate regionale cu ajutorul PAC atât 
pentru UE, cât şi pentru ţările terţe, ar 
putea aduce beneficii economice la nivel 
local şi regional;

Or. xm
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Amendamentul 56
Czesław Adam Siekierski

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. sprijină o abordare mai largă pentru 
zonele rurale care, din cauza faptului că 
aici se produc bunuri şi se prestează 
servicii, sunt sau pot deveni interesante ca 
loc de reşedinţă sau de muncă pentru 
mulţi cetăţeni ai UE; în acest sens, ar 
trebui puse la dispoziţie mijloace 
financiare corespunzătoare pentru 
dezvoltarea lor; acest lucru este valabil şi 
pentru zonele defavorizate şi zonele 
montane; 

Or. pl

Amendamentul 57
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că măsurile de dezvoltare 
rurală trebuie să fie coerente şi să 
completeze instrumentele de sprijin ale 
primului pilon pentru ca, la nivelul 
întregii Uniuni Europene, să se 
încurajeze o agricultură diversificată, 
competitivă şi orientată spre viitor; 
consideră că politica de dezvoltare rurală 
ar trebui să sprijine modernizarea şi 
ameliorarea structurală, precum şi 
inovarea agriculturii, de asemenea, ca 
reacţie la provocările legate de securitatea 
alimentară, mediu, schimbările climatice 
şi ocupare;

Or. it
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Amendamentul 58
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită ca PAC să încurajeze exclusiv 
produsele agricole obţinute fără utilizarea 
organismelor modificate genetic, 
deoarece, în caz contrar, statele membre 
care resping utilizarea organismelor 
modificate genetic vor cofinanţa indirect 
consumul acestora prin intermediul PAC; 
constată, în plus, că, din punct de vedere 
ştiinţific, nu pot fi excluse pericolele pe 
care consumul de organisme modificate 
genetic le prezintă pentru oameni, 
animale şi mediu;

Or. de

Amendamentul 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că este vitală câştigarea a 
două grupuri deosebit de importante –
tinerii şi femeile – pentru munca în 
agricultură şi să li se ofere acestora 
posibilităţi economice noi şi alternative 
pentru a combate depopularea mediului 
rural şi a asigura o populare permanentă 
a acestuia;

Or. es
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Amendamentul 60
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că dezvoltarea rurală 
trebuie să încurajeze inovarea în 
agricultură, diversificarea activităţilor 
sociale şi economice, crearea de locuri de 
muncă şi întinerirea populaţiei din mediul 
rural;

Or. pt

Amendamentul 61
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. este de părere că participarea tinerilor 
la dezvoltarea rurală este esenţială; atrage 
atenţia asupra faptului că PAC-urile 
viitoare împreună cu alte domenii politice 
trebuie să includă un pachet coerent de 
stimulente pentru ca tinerii din zonele 
rurale să-şi dorească să devină agricultori 
sau întreprinzători rurali sau prestatori de 
servicii calificaţi pentru întreprinderile 
agricole, în special în domeniul 
consultanţei şi al acordării de credite, sau 
în alte domenii de activitate care 
contribuie la dezvoltarea şi diversificarea 
economică, precum şi la vitalitatea socială 
a mediului rural;

Or. pt
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Amendamentul 62
Czesław Adam Siekierski

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului 
de coeziune, adică pe baza diferenţelor în 
ceea ce priveşte dezvoltarea rurală şi 
agricolă existente la nivelul regiunilor şi 
al statelor membre; consideră, având în 
vedere că aceste diferenţe continuă să 
existe, că ar trebui păstrate criteriile şi 
modalităţile actuale de finanţare a 
dezvoltării rurale, în special în contextul 
extinderii pilonului 2 pentru a ţine seama
de obiectivele strategiei Europa 2020; 
subliniază că, în acest scop, vor fi 
necesare o bună coordonare şi repartizare 
a sarcinilor între PAC şi politica de 
coeziune;

5. subliniază că unele ţări au în 
continuare nevoie de sprijin pentru a 
putea răspunde procesului de recuperare 
şi, din acest motiv, pilonul 2 al PAC 
trebuie să rămână suficient de puternic, 
fiind astfel necesară luarea în considerare 
a criteriilor actuale de repartizare a 
fondurilor care ţin seama de nivelul de 
dezvoltare diferit al statelor individuale şi 
încurajează intensificarea integrării 
europene, şi că funcţiile pilonului 2
trebuie orientate într-o măsură mai mare 
către noi provocări, precum şi către
obiectivele strategiei Europa 2020, ceea ce 
face necesară asigurarea unui sprijin 
corespunzător pentru mediul rural în 
politica de coeziune şi astfel o bună 
coordonare şi repartizare a sarcinilor între
PAC şi politica regională;

Or. pl

Amendamentul 63
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului 
de coeziune, adică pe baza diferenţelor în 
ceea ce priveşte dezvoltarea rurală şi 
agricolă existente la nivelul regiunilor şi 
al statelor membre; consideră, având în 
vedere că aceste diferenţe continuă să 

5. identifică avantajul politicii de 
dezvoltare rurală în aceea că aceasta nu 
prezintă culise zonale, după cum este 
cazul politicii regionale, şi, din acest 
motiv, este adecvată să devină un 
instrument puternic şi transparent de 
atingere a obiectivelor europene;
consideră că simplificarea anumitor 
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existe, că ar trebui păstrate criteriile şi 
modalităţile actuale de finanţare a 
dezvoltării rurale, în special în contextul 
extinderii pilonului 2 pentru a ţine seama 
de obiectivele strategiei Europa 2020; 
subliniază că, în acest scop, vor fi 
necesare o bună coordonare şi repartizare 
a sarcinilor între PAC şi politica de 
coeziune;

regulamente ale FEDR şi ale FEADR 
reprezintă o condiţie pentru evitarea 
dublării inutile a cheltuielilor 
administrative şi a creării obstacolelor în 
calea accesului la beneficiari;

Or. de

Amendamentul 64
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului de 
coeziune, adică pe baza diferenţelor în ceea 
ce priveşte dezvoltarea rurală şi agricolă 
existente la nivelul regiunilor şi al statelor 
membre; consideră, având în vedere că 
aceste diferenţe continuă să existe, că ar 
trebui păstrate criteriile şi modalităţile 
actuale de finanţare a dezvoltării rurale, în 
special în contextul extinderii pilonului 2 
pentru a ţine seama de obiectivele 
strategiei Europa 2020; subliniază că, în 
acest scop, vor fi necesare o bună 
coordonare și repartizare a sarcinilor între
PAC și politica de coeziune;

5. pe baza diferenţelor în ceea ce priveşte 
dezvoltarea rurală şi agricolă existente la 
nivelul regiunilor şi al statelor membre; 
consideră, având în vedere că aceste 
diferenţe continuă să existe, că ar trebui 
păstrate criteriile şi modalităţile actuale de 
finanţare a dezvoltării rurale, în special în 
contextul extinderii pilonului 2 pentru a 
ţine seama de obiectivele strategiei Europa 
2020; salută o mai bună coordonare a 
fondurilor la nivelul UE; și solicită ca 
această coordonare să fie reflectată în 
mare măsură în mecanismele care stau la 
baza fondurilor UE, în special măsurile 
finanţate în cadrul celui de-al doilea 
pilon, orientate spre sprijinirea dezvoltării 
rurale; prin urmare recomandă ca 
fondurile destinate politicii agricole 
comune să fie introduse în cadrul 
strategic comun, având în vedere că 
singura modalitate de a obţine rezultate 
reale este o ţintire precisă a fondurilor 
publice ale UE şi coordonarea politicilor 
europene;

Or. en
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Amendamentul 65
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului de 
coeziune, adică pe baza diferenţelor în ceea 
ce priveşte dezvoltarea rurală şi agricolă 
existente la nivelul regiunilor şi al statelor 
membre; consideră, având în vedere că 
aceste diferenţe continuă să existe, că ar 
trebui păstrate criteriile şi modalităţile 
actuale de finanţare a dezvoltării rurale, în 
special în contextul extinderii pilonului 2 
pentru a ţine seama de obiectivele 
strategiei Europa 2020; subliniază că, în 
acest scop, vor fi necesare o bună 
coordonare şi repartizare a sarcinilor între 
PAC şi politica de coeziune;

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului de 
coeziune, adică pe baza diferenţelor în ceea 
ce priveşte dezvoltarea rurală şi agricolă 
existente la nivelul regiunilor şi al statelor 
membre; consideră, având în vedere că 
aceste diferenţe continuă să existe, că ar 
trebui păstrate criteriile şi modalităţile 
actuale de finanţare a dezvoltării rurale; 
subliniază că, în acest scop, vor fi necesare 
o bună coordonare şi repartizare a 
sarcinilor între PAC şi politica de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 66
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului de 
coeziune, adică pe baza diferenţelor în ceea 
ce priveşte dezvoltarea rurală şi agricolă 
existente la nivelul regiunilor şi al statelor 
membre; consideră, având în vedere că 
aceste diferenţe continuă să existe, că ar 
trebui păstrate criteriile şi modalităţile 

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului de 
coeziune, adică pe baza diferenţelor în ceea 
ce priveşte dezvoltarea rurală şi agricolă 
existente la nivelul regiunilor şi al statelor 
membre; consideră, având în vedere că 
aceste diferenţe continuă să existe, că ar 
trebui păstrate criteriile şi modalităţile 
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actuale de finanţare a dezvoltării rurale, în 
special în contextul extinderii pilonului 2 
pentru a ţine seama de obiectivele 
strategiei Europa 2020; subliniază că, în 
acest scop, vor fi necesare o bună 
coordonare şi repartizare a sarcinilor între 
PAC şi politica de coeziune;

actuale de finanţare a dezvoltării rurale, în 
special în contextul extinderii pilonului 2 
pentru a ţine seama de obiectivele 
strategiei Europa 2020; subliniază că, în 
acest scop, vor fi necesare o bună 
coordonare şi repartizare a sarcinilor între 
PAC şi politica de coeziune, coordonarea 
în interesul principiului coeziunii 
teritoriale fiind deosebit de relevantă în 
acest context; 

Or. es

Amendamentul 67
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului de 
coeziune, adică pe baza diferenţelor în ceea 
ce priveşte dezvoltarea rurală şi agricolă 
existente la nivelul regiunilor şi al statelor 
membre; consideră, având în vedere că 
aceste diferenţe continuă să existe, că ar 
trebui păstrate criteriile şi modalităţile 
actuale de finanţare a dezvoltării rurale, în 
special în contextul extinderii pilonului 2 
pentru a ţine seama de obiectivele 
strategiei Europa 2020; subliniază că, în 
acest scop, vor fi necesare o bună 
coordonare şi repartizare a sarcinilor între 
PAC şi politica de coeziune;

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului de 
coeziune, adică pe baza diferenţelor în ceea 
ce priveşte dezvoltarea rurală şi agricolă 
existente la nivelul regiunilor şi al statelor 
membre; consideră, având în vedere că 
aceste diferenţe – atât divergenţele 
economice, cât şi restricţiile rezultate din 
specificul natural – continuă să existe, că 
ar trebui păstrate criteriile şi modalităţile 
actuale de finanţare a dezvoltării rurale, în 
special în contextul extinderii pilonului 2 
pentru a ţine seama de obiectivele 
strategiei Europa 2020; subliniază că, în 
acest scop, vor fi necesare o bună 
coordonare şi repartizare a sarcinilor între 
PAC şi politica de coeziune;

Or. fi
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Amendamentul 68
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului de 
coeziune, adică pe baza diferenţelor în ceea 
ce priveşte dezvoltarea rurală şi agricolă 
existente la nivelul regiunilor şi al statelor 
membre; consideră, având în vedere că 
aceste diferenţe continuă să existe, că ar 
trebui păstrate criteriile şi modalităţile 
actuale de finanţare a dezvoltării rurale, în 
special în contextul extinderii pilonului 2 
pentru a ţine seama de obiectivele 
strategiei Europa 2020; subliniază că, în 
acest scop, vor fi necesare o bună
coordonare şi repartizare a sarcinilor între 
PAC şi politica de coeziune;

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului de 
coeziune, adică pe baza diferenţelor în ceea 
ce priveşte dezvoltarea rurală şi agricolă 
existente la nivelul regiunilor şi al statelor 
membre; consideră, având în vedere că 
aceste diferenţe continuă să existe, că ar 
trebui păstrate criteriile şi modalităţile 
actuale de finanţare a dezvoltării rurale, în 
special în contextul extinderii pilonului 2 
pentru a ţine seama de obiectivele 
strategiei Europa 2020; subliniază că, în 
acest scop, vor fi necesare menţinerea 
criteriilor de coeziune și îmbunătățirea 
coordonării şi repartizării sarcinilor între 
PAC şi politica de coeziune;

Or. en

Amendamentul 69
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului de 
coeziune, adică pe baza diferenţelor în ceea 
ce priveşte dezvoltarea rurală şi agricolă 
existente la nivelul regiunilor şi al statelor 
membre; consideră, având în vedere că 
aceste diferenţe continuă să existe, că ar 
trebui păstrate criteriile şi modalităţile 
actuale de finanţare a dezvoltării rurale, în 

5. subliniază că normele actuale privind 
alocarea fondurilor din cel de-al doilea 
pilon au fost stabilite pe baza criteriului de 
coeziune, adică pe baza diferenţelor în ceea 
ce priveşte dezvoltarea rurală şi agricolă 
existente la nivelul regiunilor şi al statelor 
membre; consideră, având în vedere că 
aceste diferenţe continuă să existe, că ar 
trebui păstrate criteriile şi modalităţile 
actuale de finanţare a dezvoltării rurale, în 
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special în contextul extinderii pilonului 2 
pentru a ţine seama de obiectivele 
strategiei Europa 2020; subliniază că, în 
acest scop, vor fi necesare o bună
coordonare şi repartizare a sarcinilor între 
PAC şi politica de coeziune;

special în contextul extinderii pilonului 2 
pentru a ţine seama de obiectivele 
strategiei Europa 2020; subliniază că, în 
acest scop, vor fi necesare o puternică
coordonare şi o bună repartizare a 
sarcinilor între PAC şi politica de 
coeziune;

Or. fr

Amendamentul 70
Czesław Adam Siekierski

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată faptul că trebuie evitate 
modificările drastice în repartizarea 
fondurilor în cadrul celui de-al doilea 
pilon, deoarece statele membre aşteaptă 
continuitate în planificarea financiară şi
fiabilitate şi, din acest motiv, sprijină o 
abordare pragmatică, adică menţinerea 
criteriilor actuale de repartizare a 
fondurilor în cadrul celui de-al doilea 
pilon; constată, în plus, că preocupările 
legate de mediu din cadrul celui de-al 
doilea pilon trebuie luate în considerare 
în mod corespunzător în raport cu 
dezvoltarea rurală;

Or. pl

Amendamentul 71
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reaminteşte semnificaţia activităţii 
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agricole pentru dezvoltarea economică şi 
socială, precum şi pentru dinamizarea 
zonelor rurale; propune crearea de 
servicii de consultanţă şi de asistenţă la 
nivel local şi regional pentru agricultorii 
europeni pentru a reduce depopularea şi 
pentru a combate provocările 
schimbărilor demografice;

Or. pt

Amendamentul 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să sporească sinergia 
şi coordonarea dintre acţiunile de 
dezvoltare rurală întreprinse în cadrul 
FEADR şi acţiunile de coeziune 
întreprinse în cadrul FEDR, în cadrul 
Fondului de coeziune şi a FSE; este de 
părere că o abordare exhaustivă a 
dezvoltării comunităţilor rurale, în 
concordanţă cu obiectivul coeziunii 
teritoriale, ar putea fi garantată printr-o 
sinergie clară între aceste fonduri; 

Or. en

Amendamentul 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că este necesară adoptarea 
unei strategii care să coreleze în mod 
direct resursele naturale, mediul rural şi 



PE462.564v05-00 44/45 AM\862069RO.doc

RO

politica alimentară, concomitent cu 
politica de coeziune teritorială, având în 
vedere creșterea populației, calamitățile 
naturale frecvente datorate schimbărilor 
climatice care accentuează criza 
alimentară;

Or. ro

Amendamentul 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei şi statelor membre să 
găsească posibilităţi de creare a unui 
acces mai facil al agricultorilor la 
sistemele de creditare şi de asigurare;

Or. en

Amendamentul 75
Czesław Adam Siekierski

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază necesitatea coordonării 
PAC şi a politicii de coeziune atât la nivel 
strategic prin intermediul unor linii 
directoare fundamentale comune (cu 
scopul armonizării cu procedurile aplicate 
în cadrul politicii de coeziune) şi al unui 
tratament unitar al beneficiarilor 
diverselor fonduri, cât şi la nivelul punerii 
în aplicare;

Or. pl
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Amendamentul 76
Czesław Adam Siekierski

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. consideră că trebuie vizată o mai bună 
coordonare între PAC şi politica 
financiară, comercială, climatică şi 
energetică ale UE pentru a asigura 
eficienţa PAC în ceea ce priveşte 
obiectivele stabilite;

Or. pl


