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Amendamentul 87
Vasilica Viorica Dăncilă

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 necesităţi specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 
printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, 
zonele montane şi crearea unor lanţuri 
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 
eficienţa intervenţiei acestor subprograme 
tematice, trebuie ca statele membre să fie 
autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operaţiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesităţi specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 
printre altele, tinerii fermieri, femeile 
active în domeniu, fermele mici, zonele 
montane şi crearea unor lanţuri 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 eficienţa 
intervenţiei acestor subprograme tematice, 
trebuie ca statele membre să fie autorizate 
să prevadă rate de sprijin mai ridicate 
pentru anumite operaţiuni care fac obiectul 
subprogramelor respective.

Or. ro

Justificare

Numărul femeilor active în agricultură este foarte mare, munca lor nu este contabilizată, de 
cele mai multe ori femeile fiind obligate să îşi întreţină familia doar din activitatea agricolă.

Amendamentul 88
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 

(9) Statele membre trebuie să poată include 
în programele lor de dezvoltare rurală 
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subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesităţi specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 
printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, 
zonele montane şi crearea unor lanţuri 
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 
eficienţa intervenţiei acestor subprograme 
tematice, trebuie ca statele membre să fie 
autorizate să prevadă rate de sprijin mai 
ridicate pentru anumite operaţiuni care fac 
obiectul subprogramelor respective.

subprograme tematice pentru a răspunde 
unor necesităţi specifice în domenii care 
sunt deosebit de importante pentru ele. 
Subprogramele tematice trebuie să vizeze, 
printre altele, tinerii fermieri, fermele mici, 
zonele montane, regiunile ultraperiferice
şi crearea unor lanţuri 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 eficienţa 
intervenţiei acestor subprograme tematice, 
trebuie ca statele membre să fie autorizate 
să prevadă rate de sprijin mai ridicate 
pentru anumite operaţiuni care fac obiectul 
subprogramelor respective.

Or. pt

Amendamentul 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evoluţia şi specializarea agriculturii şi 
a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile şi 
întreprinderile mici şi mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică şi economică, precum şi o 
capacitate mai mare de acces la cunoştinţe 
şi informaţii şi de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producţie agricolă şi forestieră. 
Transferul de cunoştinţe şi acţiunile de 
informare nu trebuie să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiţionale, ci 
trebuie, de asemenea, să fie adaptate la 
necesităţile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, trebuie sprijinite, în egală măsură, 

(14) Evoluţia şi specializarea agriculturii şi 
a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile şi 
întreprinderile mici şi mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică şi economică, precum şi o 
capacitate mai mare de acces la cunoştinţe 
şi informaţii şi de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producţie agricolă şi forestieră. 
Transferul de cunoştinţe şi acţiunile de 
informare nu trebuie să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiţionale, ci 
şi prin sistemul de învăţare de-a lungul 
vieţii, care trebuie, de asemenea, să fie 
adaptat la necesităţile actorilor din mediul 
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atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, activităţile demonstrative, 
acţiunile de informare, dar şi schemele de 
schimb de exploataţii pe termen scurt sau 
cele de vizitare a exploataţiilor. 
Cunoştinţele şi informaţiile dobândite 
trebuie să permită fermierilor, deţinătorilor 
de păduri, persoanelor implicate în sectorul 
alimentar şi IMM-urilor rurale în special 
să-şi sporească competitivitatea şi să 
utilizeze mai eficient resursele, dar şi să îşi 
îmbunătăţească performanţele de mediu, 
contribuind totodată la sustenabilitatea 
economiei rurale. Pentru a se asigura 
eficacitatea transferului de cunoştinţe şi a 
acţiunilor de informare în privinţa obţinerii 
acestor rezultate, trebuie să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
cunoştinţe obligaţia de a deţine toate 
capacităţile corespunzătoare.

rural. Prin urmare, trebuie sprijinite, în 
egală măsură, atelierele de lucru, 
îndrumarea profesională, activităţile 
demonstrative, acţiunile de informare, dar 
şi schemele de schimb de exploataţii pe
termen scurt sau cele de vizitare a 
exploataţiilor. Cunoştinţele şi informaţiile 
dobândite trebuie să permită fermierilor, 
deţinătorilor de păduri, persoanelor 
implicate în sectorul alimentar şi IMM-
urilor rurale în special să-şi sporească 
competitivitatea şi să utilizeze mai eficient 
resursele, dar şi să îşi îmbunătăţească 
performanţele de mediu, contribuind 
totodată la sustenabilitatea economiei 
rurale. Pentru a se asigura eficacitatea 
transferului de cunoştinţe şi a acţiunilor de 
informare în privinţa obţinerii acestor 
rezultate, trebuie să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
cunoştinţe obligaţia de a deţine toate 
capacităţile corespunzătoare şi să fie 
încurajate parteneriatele public-privat 
pentru servicii adaptate tuturor 
categoriilor sociale.

Or. ro

Justificare

Sistemul de învăţare continuă va permite atragerea persoanelor disponibilizate din alte 
sectoare către acest domeniu.

Amendamentul 90
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Evoluţia şi specializarea agriculturii şi 
a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile şi 
întreprinderile mici şi mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 

(14) Evoluţia şi specializarea agriculturii şi 
a silviculturii, în special provocările cu 
care se confruntă microîntreprinderile şi 
întreprinderile mici şi mijlocii (denumite în 
continuare „IMM-uri”) din zonele rurale, 
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necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică şi economică, precum şi o 
capacitate mai mare de acces la cunoştinţe 
şi informaţii şi de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producţie agricolă şi forestieră. 
Transferul de cunoştinţe şi acţiunile de 
informare nu trebuie să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiţionale, ci 
trebuie, de asemenea, să fie adaptate la 
necesităţile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, trebuie sprijinite, în egală măsură, 
atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, activităţile demonstrative, 
acţiunile de informare, dar şi schemele de 
schimb de exploataţii pe termen scurt sau 
cele de vizitare a exploataţiilor. 
Cunoştinţele şi informaţiile dobândite 
trebuie să permită fermierilor, deţinătorilor 
de păduri, persoanelor implicate în sectorul 
alimentar şi IMM-urilor rurale în special 
să-şi sporească competitivitatea şi să 
utilizeze mai eficient resursele, dar şi să îşi 
îmbunătăţească performanţele de mediu, 
contribuind totodată la sustenabilitatea 
economiei rurale. Pentru a se asigura 
eficacitatea transferului de cunoştinţe şi a 
acţiunilor de informare în privinţa obţinerii 
acestor rezultate, trebuie să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
cunoştinţe obligaţia de a deţine toate 
capacităţile corespunzătoare.

necesită un nivel corespunzător de formare 
tehnică şi economică, precum şi o 
capacitate mai mare de acces la cunoştinţe 
şi informaţii şi de partajare a acestora, 
inclusiv sub forma difuzării celor mai bune 
practici de producţie agricolă şi forestieră. 
Transferul de cunoştinţe şi acţiunile de 
informare nu trebuie să se facă numai sub 
forma cursurilor de formare tradiţionale, ci 
trebuie, de asemenea, să fie adaptate la 
necesităţile actorilor din mediul rural. Prin 
urmare, trebuie sprijinite, în egală măsură, 
atelierele de lucru, îndrumarea 
profesională, activităţile demonstrative, 
acţiunile de informare, platformele 
regionale pentru schimb de experienţă dar 
şi schemele de schimb de exploataţii pe 
termen scurt sau cele de vizitare a 
exploataţiilor. Cunoştinţele şi informaţiile 
dobândite trebuie să permită fermierilor, 
deţinătorilor de păduri, persoanelor 
implicate în sectorul alimentar şi IMM-
urilor rurale în special să-şi sporească 
competitivitatea şi să utilizeze mai eficient 
resursele, dar şi să îşi îmbunătăţească 
performanţele de mediu, contribuind 
totodată la sustenabilitatea economiei 
rurale. Pentru a se asigura eficacitatea 
transferului de cunoştinţe şi a acţiunilor de 
informare în privinţa obţinerii acestor 
rezultate, trebuie să li se impună 
furnizorilor de servicii de transfer de 
cunoştinţe obligaţia de a deţine toate 
capacităţile corespunzătoare.

Or. ro

Amendamentul 91
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Crearea şi dezvoltarea de noi activităţi (21) Crearea şi dezvoltarea de noi activităţi 
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economice sub formă de noi exploataţii, 
noi întreprinderi sau noi investiţii în 
activităţi neagricole sunt esenţiale pentru 
dezvoltarea şi competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploataţiilor şi întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea iniţială a tinerilor 
fermieri şi ajustarea structurală ulterioară a 
exploataţiilor lor, diversificarea 
activităţilor neagricole în cadrul 
exploataţiilor, precum şi înfiinţarea şi 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potenţial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activităţi economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 
condiţionat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înfiinţarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada iniţială de activitate a 
întreprinderii şi nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranşe, acestea trebuie 
eşalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăţi anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 care se 
angajează să îşi transfere întreaga 
exploataţie şi drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

economice sub formă de noi exploataţii, 
noi ramuri de producţie, noi întreprinderi 
în sectorul agricol şi forestier sau noi 
investiţii în activităţi neagricole, precum şi 
sub formă de noi investiţii în agricultura 
terapeutică şi în activităţile turistice sunt 
esenţiale pentru dezvoltarea şi 
competitivitatea zonelor rurale. O măsură 
de dezvoltare a exploataţiilor şi 
întreprinderilor trebuie să faciliteze 
instalarea iniţială a tinerilor fermieri şi 
ajustarea structurală ulterioară a 
exploataţiilor lor, diversificarea 
activităţilor neagricole în cadrul 
exploataţiilor, precum şi înfiinţarea şi 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici din 
sectorul agricol şi forestier care sunt 
potenţial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activităţi economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 
condiţionat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înfiinţarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada iniţială de activitate a 
întreprinderii şi nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranşe, acestea trebuie 
eşalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăţi anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 care se 
angajează să îşi transfere întreaga 
exploataţie şi drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

Or. de

Justificare

Măsurile de investiţii trebuie, în orice caz, să fie accesibile pentru extinderea exploataţiilor 
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atât în plan turistic (concediu la fermă), cât şi în plan social (programul „Green Care”).

Amendamentul 92
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Crearea şi dezvoltarea de noi activităţi 
economice sub formă de noi exploataţii, 
noi întreprinderi sau noi investiţii în 
activităţi neagricole sunt esenţiale pentru 
dezvoltarea şi competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploataţiilor şi întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea iniţială a tinerilor 
fermieri şi ajustarea structurală ulterioară a 
exploataţiilor lor, diversificarea 
activităţilor neagricole în cadrul 
exploataţiilor, precum şi înfiinţarea şi 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potenţial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activităţi economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 
condiţionat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înfiinţarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada iniţială de activitate a 
întreprinderii şi nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranşe, acestea trebuie 
eşalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăţi anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din 
Regulamentul (UE) nr.DP/2012 care se 
angajează să îşi transfere întreaga 
exploataţie şi drepturile de plată 

(21) Crearea şi dezvoltarea de noi activităţi 
economice sub formă de noi exploataţii, 
noi întreprinderi sau noi investiţii în 
activităţi neagricole sunt esenţiale pentru 
dezvoltarea şi competitivitatea zonelor 
rurale. O măsură de dezvoltare a 
exploataţiilor şi întreprinderilor trebuie să 
faciliteze instalarea iniţială a tinerilor 
fermieri şi ajustarea structurală ulterioară a 
exploataţiilor lor, să încurajeze 
antreprenoriatul în rândul femeilor, 
inclusiv în ceea ce priveşte diversificarea 
activităţilor neagricole în cadrul 
exploataţiilor, precum şi înfiinţarea şi 
dezvoltarea IMM-urilor neagricole în 
zonele rurale. Trebuie încurajată, de 
asemenea, dezvoltarea fermelor mici care 
sunt potenţial viabile din punct de vedere 
economic. Pentru a se asigura viabilitatea 
noilor activităţi economice sprijinite în 
cadrul acestei măsuri, sprijinul trebuie 
condiţionat de prezentarea unui plan de 
afaceri. Sprijinul pentru înfiinţarea de 
întreprinderi trebuie să acopere numai 
perioada iniţială de activitate a 
întreprinderii şi nu trebuie să devină un 
ajutor de exploatare. Prin urmare, dacă 
statele membre optează pentru acordarea 
ajutorului în tranşe, acestea trebuie 
eşalonate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. În plus, pentru a încuraja restructurarea 
sectorului agricol, trebuie să se acorde 
sprijin sub forma unor plăţi anuale 
fermierilor care participă la schema pentru 
micii fermieri prevăzută în titlul V din
Regulamentul (UE) nr. DP/2012 care se 
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corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

angajează să îşi transfere întreaga 
exploataţie şi drepturile de plată 
corespunzătoare altui fermier care nu 
participă la schema respectivă.

Or. ro

Justificare

Activităţile neagricole constituie un domeniu care poate oferi noi oportunităţi pentru crearea 
de noi locuri de muncă în mediul rural.

Amendamentul 93
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) IMM-urile constituie coloana 
vertebrală a economiei rurale a Uniunii. 
Dezvoltarea exploataţiilor agricole şi a 
întreprinderilor neagricole trebuie să aibă 
drept scop promovarea ocupării forţei de 
muncă şi crearea de locuri de muncă de 
calitate în zonele rurale, menţinerea 
locurilor de muncă deja existente, 
reducerea fluctuaţiilor sezoniere în sectorul 
ocupării forţei de muncă, dezvoltarea 
sectoarelor neagricole în afara agriculturii 
şi a sectorului agroalimentar, promovând 
totodată integrarea întreprinderilor şi 
legăturile intersectoriale la nivel local. 
Trebuie încurajate atât proiectele care 
integrează simultan agricultura, turismul 
rural, prin promovarea turismului durabil şi 
responsabil în zonele rurale, şi patrimoniul 
natural şi cultural, cât şi investiţiile în 
materie de energie din surse regenerabile.

(22) IMM-urile constituie coloana 
vertebrală a economiei rurale a Uniunii. 
Dezvoltarea exploataţiilor agricole şi a 
întreprinderilor neagricole trebuie să aibă 
drept scop promovarea ocupării forţei de 
muncă şi crearea de locuri de muncă de 
calitate în zonele rurale, în special pentru 
tineri, menţinerea locurilor de muncă deja 
existente, reducerea fluctuaţiilor sezoniere 
în sectorul ocupării forţei de muncă, 
dezvoltarea sectoarelor neagricole în afara 
agriculturii şi a sectorului agroalimentar, 
promovând totodată integrarea 
întreprinderilor şi legăturile intersectoriale 
la nivel local. Trebuie încurajate atât 
proiectele care integrează simultan 
agricultura, turismul rural, prin promovarea 
turismului durabil şi responsabil în zonele 
rurale, şi patrimoniul natural şi cultural, cât 
şi investiţiile în materie de energie din 
surse regenerabile.

Or. ro
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Amendamentul 94
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale şi a 
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv a celor de agrement şi culturale, 
reînnoirea satelor şi activităţile care 
vizează refacerea şi modernizarea 
patrimoniului cultural şi natural al satelor 
şi al peisajelor rurale reprezintă elemente
esenţiale în cadrul oricărui efort de a 
valorifica potenţialul de creştere şi de a
promova sustenabilitatea zonelor rurale. 
Prin urmare, trebuie să se acorde sprijin 
pentru operaţiunile desfăşurate în acest 
scop, inclusiv pentru cele vizând accesul la 
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor şi 
dezvoltarea benzii largi rapide şi 
ultrarapide. În conformitate cu aceste 
obiective, trebuie încurajate dezvoltarea 
serviciilor şi a infrastructurii care conduc la 
incluziune socială şi inversarea tendinţelor 
de declin economic şi social şi de 
depopulare a zonelor rurale. Pentru a se 
atinge eficacitatea maximă în cazul 
sprijinului respectiv, operaţiunile care fac 
obiectul acestuia trebuie implementate în 
conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităţilor şi a serviciilor lor de bază, 
dacă există asemenea planuri, elaborate de 
una sau mai multe comune rurale. În 
vederea asigurării coerenţei cu obiectivele 
Uniunii în domeniul climei, trebuie să se 
delege Comisiei competenţa de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce priveşte definirea tipurilor 
de infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care vor fi eligibile pentru 
sprijin.

(24) Dezvoltarea infrastructurii locale şi a 
serviciilor locale de bază în zonele rurale, 
inclusiv a celor de agrement şi culturale, 
reînnoirea satelor şi activităţile care 
vizează refacerea şi modernizarea 
patrimoniului cultural şi natural al satelor 
şi al peisajelor rurale reprezintă elemente
fără de care valorificarea potenţialului de 
creştere şi de promovare a sustenabilitaţii
zonelor rurale nu se poate realiza. Prin 
urmare, trebuie să se acorde sprijin pentru 
operaţiunile desfăşurate în acest scop, 
inclusiv pentru cele vizând accesul la 
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor şi 
dezvoltarea benzii largi rapide şi 
ultrarapide. În conformitate cu aceste 
obiective, trebuie încurajate dezvoltarea 
serviciilor şi a infrastructurii care conduc la 
incluziune socială şi inversarea tendinţelor 
de declin economic şi social şi de 
depopulare a zonelor rurale. Pentru a se 
atinge eficacitatea maximă în cazul 
sprijinului respectiv, operaţiunile care fac 
obiectul acestuia trebuie puse în aplicare în 
conformitate cu planurile de dezvoltare a 
municipalităţilor şi a serviciilor lor de bază, 
dacă există asemenea planuri, elaborate de 
una sau mai multe comune rurale. În 
vederea asigurării coerenţei cu obiectivele 
Uniunii în domeniul climei, trebuie să se 
delege Comisiei competenţa de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce priveşte definirea tipurilor 
de infrastructură pentru energia din surse 
regenerabile care vor fi eligibile pentru 
sprijin.

Or. ro
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Amendamentul 95
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Grupurile de producători ajută 
fermierii să facă faţă împreună provocărilor 
cauzate de creşterea concurenţei şi de 
consolidarea pieţelor din aval în ceea ce 
priveşte comercializarea produselor lor, 
inclusiv pe pieţele locale. Prin urmare, 
trebuie încurajată înfiinţarea grupurilor de 
producători. Pentru a se garanta utilizarea 
optimă a resurselor financiare limitate, de 
sprijin trebuie să beneficieze numai 
grupurile de producători care se califică 
drept IMM-uri. Pentru ca grupul de 
producători să poată deveni o entitate 
viabilă, una dintre condiţiile care trebuie 
îndeplinite pentru recunoaşterea unui grup
de producători de către statele membre este 
prezentarea unui plan de afaceri. Pentru a 
se evita acordarea unui ajutor de exploatare 
şi pentru a se menţine rolul de stimulent al 
sprijinului, durata maximă a acestuia 
trebuie limitată la cinci ani.

(27) Organizaţiile de producători ajută 
fermierii să facă faţă împreună provocărilor 
cauzate de creşterea concurenţei şi de 
consolidarea pieţelor din aval în ceea ce 
priveşte comercializarea produselor lor, 
inclusiv pe pieţele locale. Prin urmare, 
trebuie încurajată înfiinţarea sau creşterea 
în dimensiune a organizaţiilor de 
producători. Pentru a se garanta utilizarea 
optimă a resurselor financiare limitate, de 
sprijin trebuie să beneficieze numai 
organizaţiile de producători care se califică 
drept IMM-uri. Pentru ca organizaţia de 
producători să poată deveni o entitate 
viabilă, una dintre condiţiile care trebuie 
îndeplinite pentru recunoaşterea unei 
organizaţii de producători de către statele 
membre este prezentarea unui plan de 
afaceri. Pentru a se evita acordarea unui 
ajutor de exploatare şi pentru a se menţine 
rolul de stimulent al sprijinului, durata 
maximă a acestuia trebuie limitată la cinci 
ani.

Or. en

Amendamentul 96
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plăţile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu şi al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 

(28) Plăţile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu şi al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
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rurale şi în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societăţii. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii şi alţi gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menţinerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
şi la adaptarea la acestea şi care să fie 
compatibile cu protecţia şi ameliorarea 
mediului, a peisajului şi a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului şi a 
diversităţii genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenţie deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură şi necesităţilor suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plăţile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare şi a 
pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate şi să acopere doar 
angajamentele care depăşesc standardele 
şi cerinţele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plăteşte”. În multe situaţii, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulţesc 
beneficiile ecologice şi climatice. Cu toate 
acestea, acţiunile comune presupun costuri 
tranzacţionale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii şi alţi gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competenţele şi cunoştinţele 
necesare. Statele membre trebuie să 
menţină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 şi să 
aibă obligaţia de a cheltui cel puţin 25 % 
din contribuţia totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
şi adaptarea la acestea, precum şi pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu şi climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice şi prin 
măsurile privind acordarea de plăţi zonelor 

rurale şi în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societăţii. Acestea 
trebuie, în primul rând, să continue să 
încurajeze fermierii să deservească întreaga 
societate prin introducerea sau menţinerea 
unor practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
şi la adaptarea la acestea şi care să fie 
compatibile cu protecţia şi ameliorarea 
mediului, a peisajului şi a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului şi a 
diversităţii genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenţie deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură şi necesităţilor suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plăţile trebuie, în conformitate cu 
principiul „poluatorul plăteşte”, să 
contribuie la acoperirea costurilor 
suplimentare şi a pierderilor de venit 
generate de angajamentele luate.
Beneficiile măsurilor de agromediu 
recunoscute trebuie să fie atribuite 
angajamentelor privind ecologizarea din 
cadrul plăţilor directe. În multe situaţii, 
sinergiile care rezultă din angajamente 
luate în comun de către un grup de fermieri 
înmulţesc beneficiile ecologice şi 
climatice. Cu toate acestea, acţiunile 
comune presupun costuri tranzacţionale 
suplimentare care trebuie compensate în 
mod adecvat. Pentru a se asigura că 
fermierii sunt în măsură să pună în 
aplicare în mod corect angajamentele 
luate, statele membre ar trebui să le ofere 
posibilitatea de a dobândi competenţele şi 
cunoştinţele necesare. Statele membre 
trebuie să menţină nivelul eforturilor 
depuse în perioada de programare 2007-
2013 şi să cheltuiască, în mod obligatoriu, 
cel puţin 25 % din contribuţia totală a 
FEADR la fiecare program de dezvoltare 
rurală pentru atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice şi adaptarea la 
acestea, precum şi pentru gestionarea 
terenurilor, prin măsurile de agromediu şi 
climatice, prin măsurile de sprijinire a 
agriculturii ecologice şi prin măsurile 
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care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice.

privind acordarea de plăţi zonelor care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifice. Măsurile 
trebuie să fie accesibile în special 
posesorilor de exploataţii agricole.

Or. de

Amendamentul 97
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Plăţile acordate fermierilor din zonele 
montane sau din alte zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie să contribuie, 
prin încurajarea utilizării neîntrerupte a 
terenurilor agricole, la conservarea 
spaţiului rural, precum şi la menţinerea şi 
promovarea unor sisteme agricole durabile. 
Pentru a se garanta eficienţa acestui sprijin, 
plăţile trebuie să îi despăgubească pe 
fermieri pentru pierderile de venit şi pentru 
costurile suplimentare legate de 
dezavantajele din zona în cauză.

(32) Plăţile acordate fermierilor din zonele 
montane, din regiunile ultraperiferice sau 
din alte zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie să contribuie, 
prin încurajarea utilizării neîntrerupte a 
terenurilor agricole, la conservarea 
spaţiului rural, precum şi la menţinerea şi 
promovarea unor sisteme agricole durabile. 
Pentru a se garanta eficienţa acestui sprijin, 
plăţile trebuie să îi despăgubească pe 
fermieri pentru pierderile de venit şi pentru 
costurile suplimentare legate de 
dezavantajele din zona în cauză.

Or. pt

Amendamentul 98
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor Uniunii şi tratamentul echitabil 
al fermierilor din întreaga Uniune, zonele 

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

montane şi zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice trebuie definite în 
conformitate cu criterii obiective. În cazul 
zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale, aceste criterii trebuie să se bazeze 
pe dovezi ştiinţifice solide, să respecte 
situaţia şi obiectivele de dezvoltare 
specifice unei regiuni, să se diferenţieze, 
în mod corespunzător, în funcţie de 
gravitatea oricărei dificultăţi naturale
permanente şi de tipul de producţie,
respectiv de structura economică a 
exploataţiilor.

Or. de

Justificare

Rezultatul Comunicării Comisiei referitoare la o mai bună direcţionare a ajutoarelor pentru 
fermierii din zonele cu handicapuri naturale (COM(2009)0161) este nesatisfăcător şi trebuie, 
în orice caz, să ţină seama de situaţiile specifice din statele membre. Ar trebui create metode 
corespunzătoare de diferenţiere în funcţie de tipurile de exploatare.

Amendamentul 99
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale, ca urmare a aplicării criteriilor 
respective.

Or. pt

Amendamentul 100
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Timp de mai mulţi ani, abordarea 
LEADER privind dezvoltarea locală s-a 
dovedit a fi utilă pentru promovarea 
dezvoltării zonelor rurale, ţinând seama de 
toate necesităţile multisectoriale legate de 
dezvoltarea rurală endogenă prin 
intermediul abordării sale ascendente. În 
consecinţă, axa LEADER trebuie 
menţinută şi în viitor, iar aplicarea sa 
trebuie să rămână obligatorie pentru toate 
programele de dezvoltare rurală.

(38) Timp de mai mulţi ani, abordarea 
LEADER privind dezvoltarea locală s-a 
dovedit a fi utilă pentru promovarea 
dezvoltării zonelor rurale, ţinând seama de 
toate necesităţile multisectoriale legate de 
dezvoltarea rurală endogenă prin 
intermediul abordării sale ascendente. În 
consecinţă, axa LEADER trebuie 
menţinută şi în viitor, iar aplicarea sa 
trebuie să rămână obligatorie pentru toate 
programele de dezvoltare rurală. Grupurile 
LEADER deja existente ar trebui să fie 
calificate drept grupuri de acţiune locală, 
cu condiţia să îndeplinească toate 
cerinţele prevăzute la articolele 
28, 29 şi 30 din Regulamentul privind 
comercializarea produselor de construcţii 
[CPR].

Or. en

Amendamentul 101
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Implementarea proiectelor inovatoare (52) Punerea în aplicare a proiectelor 
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în contextul PEI privind productivitatea şi 
durabilitatea agriculturii trebuie întreprinsă 
de grupuri operaţionale din care să facă 
parte fermieri, cercetători, consultanţi, 
întreprinderi şi alţi actori interesaţi de 
inovarea din sectorul agricol. Pentru a se 
garanta că rezultatele acestor proiecte sunt 
profitabile pentru întregul sector, acestea
trebuie să fie diseminate.

inovatoare în contextul PEI privind 
productivitatea şi durabilitatea agriculturii 
trebuie întreprinsă de grupuri operaţionale 
din care să facă parte fermieri, cercetători, 
universităţi de profil, consultanţi, 
întreprinderi, şi alţi actori interesaţi de 
inovarea din sectorul agricol. Pentru a se 
garanta că rezultatele acestor proiecte sunt 
profitabile pentru întregul sector, trebuie să 
fie încurajată diseminarea rezultatelor iar 
acţiunile de diseminare trebuie finanţate 
în cadrul asistenţei tehnice.

Or. ro

Amendamentul 102
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „regiuni mai puţin dezvoltate”: regiuni 
ale căror produs intern brut (PIB) pe cap 
de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-
ul mediu al UE-27.

(j) „regiuni mai puţin dezvoltate”: regiuni 
care se încadrează în obiectivele de 
convergenţă ale cadrului financiar 
multianual 2014-2020 şi care se 
caracterizează printr-un produs intern brut 
(PIB) pe cap de locuitor mai mic de 75 % 
din PIB-ul mediu al UE-27;

Or. pt

Amendamentul 103
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEADR contribuie la strategia Europa 
2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în 

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

regiunile rurale în întreaga Uniune, venind 
în completarea celorlalte instrumente ale 
politicii agricole comune (denumită în 
continuare „PAC”), a politicii de coeziune 
şi a politicii comune în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la 
realizarea în Uniune a unui sector agricol, 
silvic şi alimentar mai echilibrat din punct 
de vedere teritorial şi ecologic, mai benefic 
pentru climă, mai rezilient, precum şi mai 
competitiv, mai productiv şi mai inovator.

Or. de

Justificare

Întrucât obiectivele Regulamentului FEADR trebuie să fie coerente cu obiectivele privind 
creşterea economică din cadrul strategiei „Europa 2020”, trebuie avută în vedere 
competitivitatea exploataţiilor agricole şi forestiere.

Amendamentul 104
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 - punctul 2 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea restructurării exploataţiilor 
care se confruntă cu probleme structurale 
majore, în special a celor cu un nivel 
redus de participare la piaţă, a 
exploataţiilor orientate spre piaţă din 
anumite sectoare şi a exploataţiilor care 
au nevoie să îşi diversifice activităţile 
agricole;

(a) facilitarea restructurării şi modernizării 
exploataţiilor; 

Or. pt

Amendamentul 105
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea diversificării, a înfiinţării de 
noi întreprinderi mici şi a creării de locuri 
de muncă;

(a) facilitarea diversificării, a înfiinţării de 
noi întreprinderi mici, cu accent pe cele 
înfiinţate de femei si tineri şi a creării de 
locuri de muncă;

Or. ro

Justificare

Încurajarea înfiinţării de microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii de către tineri şi 
femei va contribui la păstrarea acestui segment al populaţiei în mediul rural.

Amendamentul 106
Riikka Manner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea diversificării, a înfiinţării de 
noi întreprinderi mici şi a creării de locuri 
de muncă;

(a) facilitarea diversificării, a înfiinţării de 
noi întreprinderi mici, a dezvoltării 
întreprinderilor mici existente şi a creării 
de locuri de muncă;

Or. fi

Amendamentul 107
Petru Constantin Luhan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea diversificării, a înfiinţării de 
noi întreprinderi mici şi a creării de locuri 
de muncă;

(a) facilitarea diversificării, a înfiinţării de 
noi întreprinderi mici şi a creării de locuri 
de muncă, în special pentru tineri;

Or. ro
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Amendamentul 108
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) zonele montane menţionate la articolul 
33 alineatul (2);

(c) zonele montane menţionate la 
articolul 33 alineatul (2) şi zonele care se 
confruntă cu constrângeri naturale 
semnificative menţionate la articolul 33 
alineatul (4);

Or. pt

Amendamentul 109
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dezvoltarea şi promovarea produselor 
de origine agricolă care poartă marcajul 
de garanţie oficial, precum şi agricultura 
ecologică.

Or. pt

Amendamentul 110
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ratele de sprijin prevăzute în anexa I 
pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în 
cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul 
subprogramelor tematice care vizează 
fermele mici şi lanţurile scurte de 

(3) Ratele de sprijin prevăzute în anexa I 
pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în 
cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul 
subprogramelor tematice care vizează 
fermele mici şi lanţurile scurte de 
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aprovizionare. În cazul tinerilor fermieri şi 
a zonelor montane, ratele maxime ale 
sprijinului pot fi majorate în conformitate 
cu anexa I. Cu toate acestea, rata maximă a 
sprijinului combinat nu trebuie să 
depăşească 90 %.

aprovizionare. În cazul tinerilor fermieri, a 
zonelor montane şi a regiunilor 
ultraperiferice, ratele maxime ale 
sprijinului pot fi majorate în conformitate 
cu anexa I. Cu toate acestea, rata maximă a 
sprijinului combinat nu trebuie să 
depăşească 90 %.

Or. pt

Amendamentul 111
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o analiză a necesităţilor privind 
cerinţele de monitorizare şi evaluare şi 
planul de evaluare menţionat la articolul 
49 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012]. Statele membre asigură 
suficiente resurse şi activităţi de 
consolidare a capacităţilor pentru 
soluţionarea necesităţilor identificate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 112
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul FEADR, pe lângă condiţiile ex 
ante menţionate în anexa IV, se aplică 
condiţiile generale ex ante stabilite în 
anexa IV la Regulamentul (UE) 
nr. [CSF/2012].

În cazul programării FEADR, condiţiile ex 
ante menţionate în anexa IV se aplică dacă 
sunt relevante şi aplicabile obiectivelor 
specifice urmărite în cadrul priorităţilor 
programului.

Or. en
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Justificare

Gama de condiţii ex ante propuse pentru programele de dezvoltare rurală ar trebui să 
cuprindă doar condiţiile specifice acelor programe. Condiţiile citate în anexa IV au un 
domeniu de aplicare mai larg - marea majoritate dintre acestea (cu excepţia punctelor 1, 2, 
4.1-4.3, 6.1 şi a condiţiilor orizontale nr. 2 şi 3) ar trebui să fie luate în considerare la nivelul 
unui contract de parteneriat, iar evaluarea lor ar trebui să fie inclusă în contract.

Amendamentul 113
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul FEADR, pe lângă condiţiile ex 
ante menţionate în anexa IV, se aplică 
condiţiile generale ex ante stabilite în 
anexa IV la Regulamentul (UE) 
nr. [CSF/2012].

În cazul FEADR, condiţiile ex ante 
menţionate în anexa IV se aplică atunci 
când sunt relevante şi aplicabile 
obiectivelor specifice şi priorităţilor 
urmărite în cadrul programului.

Or. de

Justificare

Responsabilitatea îndeplinirii cerinţelor în alte domenii nu trebuie să fie atribuită politicii de 
dezvoltare rurală. Se aplică numai condiţiile ex-ante care sunt efectiv asociate cu priorităţile 
acestei politici.

Amendamentul 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri 
nu vizează cursurile de instruire sau de 
formare care fac parte din programele sau 
sistemele normale de învăţământ de nivel 
secundar sau superior.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri 
nu vizează cursurile de instruire sau de 
formare care fac parte din programele sau 
sistemele normale de învăţământ de nivel 
secundar sau superior, dar poate include 
cursuri organizate prin sistemul de 
învăţare de-a lungul vieţi şi de reconversie 
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profesională, cu luarea în considerare a 
necesităţilor actorilor din mediul rural.

Or. ro

Justificare

Sistemul de învăţare continuă permite reconversia profesională şi dezvoltarea de noi 
activităţi.

Amendamentul 115
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sprijinul poate acoperi şi costurile 
care decurg din activităţile de informare 
şi promovare pentru produsele care se 
înscriu în schemele de calitate menţionate 
la alineatul (1).

Or. pt

Amendamentul 116
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Contribuie la stimularea creşterii 
economice, la menţinerea locurilor de 
muncă de-a lungul lanţului de producţie 
şi la dezvoltarea de noi ramuri de 
producţie pentru exploataţiile agricole, de 
exemplu în domeniul turistic sau social.

Or. de
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Justificare

Măsurile privind investiţiile trebuie să fie accesibile pentru extinderea exploataţiilor atât în 
plan turistic (concediu la fermă), cât în plan social (programul „Green Care”).

Amendamentul 117
Czesław Adam Siekierski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sprijinul acordat în temeiul 
alineatului (1) litera (b) la rata maximă se 
limitează la microîntreprinderile şi la 
întreprinderile mici şi mijlocii definite în 
sensul Recomandării 2003/361/CE a 
Comisiei. În cazul întreprinderilor care 
nu intră sub incidenţa articolului 2 
alineatul (1) din recomandarea respectivă 
şi care au mai puţin de 750 de angajaţi 
sau o cifră de afaceri mai mică de 
200 de milioane EUR, intensitatea 
maximă a ajutorului se reduce la 
jumătate.

Or. en

Justificare

Evaluez în mod negativ propunerea care permite acordarea de sprijin întreprinderilor de 
prelucrare indiferent de dimensiunea lor (până acum, entităţile cele mai mari au fost 
excluse). Întreprinderile de dimensiuni mari, cu o poziţie puternică pe piaţă, datorită 
economiilor de scară, pot investi în dezvoltarea lor fără sprijinul public. Autorizarea statelor 
membre de a decide în această privinţă poate duce la o denaturare a normelor pieţei unice în 
materie de concurenţă.

Amendamentul 118
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) plăţile pentru pensionare acordate 
fermierilor care îşi transferă permanent 
exploataţia către alt fermier.

Or. en

Justificare

Schema actuală privind pensionarea timpurie ar trebui păstrată.

Amendamentul 119
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) 
punctul (ii) se acordă fermierilor sau 
membrilor gospodăriilor agricole care îşi 
diversifică activitatea prin practicarea unor 
activităţi neagricole, altor locuitori din 
zonele rurale, precum şi 
microîntreprinderilor şi întreprinderilor 
mici neagricole din zone rurale.

Or. en

Amendamentul 120
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor şi 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale şi fermierilor sau membrilor 

Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) 
se acordă microîntreprinderilor şi 
întreprinderilor mici neagricole din zone 
rurale şi fermierilor sau membrilor 
gospodăriilor agricole, precum şi altor 



AM\909845RO.doc 25/44 PE494.555v01-00

RO

gospodăriilor agricole. locuitori din zonele rurale.

Or. en

Amendamentul 121
Riikka Manner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) 
litera (ca) se acordă fermierilor care 
practică agricultura de cel puţin 10 ani, 
au cel puţin 60 de ani, se angajează să 
transfere permanent altui fermier 
întreaga lor exploataţie şi drepturile la 
plată aferente şi să înceteze definitiv orice 
activitate agricolă de natură comercială.

Or. en

Amendamentul 122
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înfiinţării 
grupurilor de producători din sectoarele 
agricol şi silvic, în scopul:

(1) În cadrul acestei măsuri se acordă 
sprijin pentru facilitarea înfiinţării sau a 
dezvoltării şi extinderii organizaţiilor de 
producători din sectoarele agricol şi silvic, 
în scopul:

Or. pt

Amendamentul 123
Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) adaptării producţiei şi produselor 
producătorilor care sunt membri ai acestor 
grupuri la cerinţele pieţei;

(a) adaptării producţiei şi produselor 
producătorilor care sunt membri ai acestor 
organizaţii la cerinţele pieţei;

Or. en

Amendamentul 124
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) altor activităţi care pot fi desfăşurate de 
către grupurile de producători, cum ar fi 
dezvoltarea competenţelor în materie de 
exploatare şi de comercializare, precum şi 
organizarea şi facilitarea proceselor de 
inovare.

(d) altor activităţi care pot fi desfăşurate de 
către organizaţiile de producători, cum ar 
fi dezvoltarea competenţelor în materie de
exploatare şi de comercializare, precum şi 
organizarea şi facilitarea proceselor de 
inovare.

Or. pt

Amendamentul 125
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dezvoltarea prin creşterea numărului 
de asociaţi sau a valorii produselor 
comercializate în limita plafonului maxim 
relevant permis de piaţă.

Or. pt
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Amendamentul 126
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) economiile de scară prin asociere, 
fuziune sau acorduri comerciale care 
promovează sinergia şi 
complementaritatea activităţilor în rândul 
organizaţiilor de producători sau prin 
integrarea verticală;

Or. pt

Amendamentul 127
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 –paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sprijinul se acordă organizaţiilor de 
producători recunoscute oficial de 
autorităţile competente ale statelor 
membre, în temeiul articolului 106 din 
Regulamentul privind OCP unică, pe baza 
unui plan de afaceri. Sprijinul este limitat 
la organizaţiile de producători care 
corespund definiţiei IMM-urilor.

Or. pt

Amendamentul 128
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 –paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre verifică dacă obiectivele 
planului de afaceri au fost îndeplinite în 
termen de cinci ani de la recunoaşterea 
grupului de producători.

Statele membre verifică dacă obiectivele 
planului de afaceri au fost îndeplinite în 
termen de cinci ani de la acordarea
sprijinului prevăzut la prezentul articol.

Or. pt

Amendamentul 129
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 –paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul se plăteşte sub forma unui ajutor 
forfetar plătit în tranşe anuale în cursul 
primilor cinci ani de la data la care grupul 
de producători a fost recunoscut pe baza 
planului său de afaceri. Sprijinul se 
calculează pe baza producţiei 
comercializate anual de către grup. Statele 
membre plătesc ultima rată numai după ce 
au verificat dacă planul de afaceri a fost 
implementat corect.

Sprijinul se plăteşte sub forma unui ajutor 
forfetar plătit în tranşe anuale în cursul 
primilor cinci ani de la data la care s-a 
acordat sprijinul prevăzut la prezentul 
articol. Sprijinul se calculează pe baza 
valorii producţiei comercializate anual de 
către grup. Statele membre plătesc ultima 
rată numai după ce au verificat dacă planul 
de afaceri a fost pus în aplicare corect.

Or. pt

Amendamentul 130
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 –paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În primul an, statele membre pot plăti 
grupurilor de producători un sprijin 
calculat pe baza valorii medii anuale a 
producţiei comercializate de membrii 
acestuia în ultimii trei ani înainte de 

În primul an, statele membre pot plăti 
organizaţiilor de producători un sprijin 
calculat pe baza valorii medii anuale a 
producţiei comercializate de membrii 
acestuia în ultimii trei ani înainte de 
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aderarea la grup. În cazul grupurilor de 
producători din sectorul silvic, sprijinul se 
calculează pe baza producţiei medii 
comercializate de membrii grupului în 
ultimii cinci ani înainte de recunoaşterea 
acestuia, excluzând valorile minime şi 
maxime.

aderarea la organizaţie. În cazul grupurilor 
de producători din sectorul silvic, sprijinul 
se calculează pe baza producţiei medii 
comercializate de membrii grupului în 
ultimii cinci ani înainte de recunoaşterea 
acestuia, excluzând valorile minime şi 
maxime.

Or. pt

Amendamentul 131
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plăţile pentru agromediu şi climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri şi alţi 
gestionari de terenuri care se angajează în 
mod voluntar să desfăşoare operaţiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente de agromediu şi climatice 
având ca obiect terenuri agricole. Atunci 
când acest lucru este justificat 
corespunzător de realizarea obiectivelor 
legate de mediu, plăţile pentru agromediu 
şi climă pot fi acordate şi altor gestionari 
de terenuri sau grupurilor formate din alţi 
gestionari de terenuri.

(2) Plăţile pentru agromediu şi climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri şi alţi 
gestionari de terenuri care se angajează în 
mod voluntar să desfăşoare operaţiuni 
constând într-unul sau mai multe 
angajamente de agromediu şi climatice 
având ca obiect terenuri agricole, respectiv 
terenuri agricole utilizabile, sau care au 
pus în aplicare măsuri de investiţii privind 
adaptarea la schimbările climatice. Atunci 
când acest lucru este justificat 
corespunzător de realizarea obiectivelor 
legate de mediu, plăţile pentru agromediu 
şi climă pot fi acordate grupurilor de 
fermieri.

Or. de

Justificare

Grupul ţintă al acestei măsuri îl reprezintă în principal fermierii. Programele şi măsurile 
deja existente trebuie să ţină seama de acest aspect.

Amendamentul 132
Richard Seeber
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Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Plăţile pentru agromediu şi climă 
acoperă numai angajamentele care 
depăşesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012 şi alte 
obligaţii relevante stabilite în temeiul 
titlului III capitolul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. DP/2012, cerinţele minime 
relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor 
şi a produselor de protecţie a plantelor, 
precum şi alte cerinţe obligatorii relevante 
prevăzute în legislaţia naţională. Toate 
aceste cerinţe obligatorii trebuie 
identificate în program.

(3) Plăţile pentru agromediu şi climă 
acoperă numai angajamentele care 
depăşesc standardele obligatorii relevante, 
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I 
din Regulamentul (UE) nr. HR/2012, 
cerinţele minime relevante pentru utilizarea 
îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie 
a plantelor, precum şi alte cerinţe 
obligatorii relevante prevăzute în legislaţia 
naţională. Toate aceste cerinţe obligatorii 
trebuie identificate în program.

Or. de

Justificare

Măsurile de agromediu şi climatice trebuie să poată fi recunoscute ca cerinţe privind 
ecologizarea în cadrul plăţilor directe, fără a determina o creştere a liniei de bază.

Amendamentul 133
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Plăţile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare şi pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plăţile respective pot acoperi şi costurile 
tranzacţionale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu şi climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 

(6) Plăţile se acordă anual pentru a 
compensa toate sau o parte din costurile 
suplimentare şi pierderile de venit 
suportate de beneficiari ca urmare a 
angajamentelor luate. Dacă este necesar, 
plăţile respective pot acoperi şi costurile 
tranzacţionale, reprezentând până la 20 % 
din prima plătită pentru angajamentele de 
agromediu şi climatice. Dacă 
angajamentele sunt luate de grupuri de 
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fermieri, nivelul maxim este de 30 %. fermieri, nivelul maxim este de 30 %. 
Sprijinul din partea FEADR poate 
include măsurile care intră sub incidenţa 
titlului III capitolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. DP/2012.

Or. de

Justificare

Măsurile de agromediu şi climatice autorizate trebuie să îndeplinească în mod automat 
cerinţele privind ecologizarea şi, prin urmare, ansamblul măsurilor ar trebui să se considere 
ecologizare şi ar trebui să fie eligibile în cadrul ambilor piloni.

Amendamentul 134
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În vederea calculării plăţilor 
menţionate la alineatul precedent, în 
situaţiile în care există riscul renunţării la 
practicile benefice pentru mediu şi climă, 
statul membru poate recurge la conceptul 
de cost de oportunitate.

Or. pt

Amendamentul 135
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu suprafeţele 
care nu se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice, 
luând în considerare plăţile efectuate în 
temeiul titlului III capitolul 3 din 

Costurile suplimentare şi pierderile de 
venit se calculează în raport cu suprafeţele 
care nu se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice, 
luând în considerare plăţile efectuate în 
temeiul titlului III capitolul 3 din 
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Regulamentul (UE) nr. DP/2012. Regulamentul (UE) nr. DP/2012. Plăţile se 
diferenţiază, în mod corespunzător, în 
funcţie de:
- situaţia şi obiectivele de dezvoltare 
specifice unei regiuni;
- gravitatea oricărei dificultăţi naturale 
permanente care afectează activităţile 
agricole;
- tipul de producţie şi, după caz, structura 
economică a exploataţiei.

Or. de

Justificare

Exploataţiile cu diferite forme de producţie şi din diferite zone de producţie au cheltuieli şi 
costuri de gestionare diferite, care trebuie luate în considerare.

Amendamentul 136
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cuantumul plăţilor se stabileşte între 
limita minimă şi cea maximă prevăzute în 
anexa I.

(3) Cuantumul plăţilor se stabileşte între 
limita minimă şi cea maximă prevăzute în 
anexa I. Indemnizaţiile compensatorii care 
depăşesc această sumă maximă pot fi 
acordate dacă suma medie a tuturor 
plăţilor compensatorii acordate la nivelul 
programului respectiv nu depăşeşte suma 
maximă respectivă.

Or. de

Justificare

Statelor membre trebuie să li se acorde posibilitatea de a stabili sume diferenţiate pentru 
exploataţiile cu forme de producţie diferite.
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Amendamentul 137
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 138
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În temeiul articolului 32, statele membre 
pot acorda plăţi zonelor care nu sunt zone 
montane considerate ca fiind confruntate 
cu constrângeri naturale semnificative care 
au fost eligibile în temeiul articolului 36 
litera (a) punctul (ii) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în
perioada de programare 2007-2013. 
Criteriile conform cărora se definesc
zonele care nu sunt zone montane şi care 
sunt considerate ca fiind confruntate cu 
constrângeri naturale semnificative
trebuie să se bazeze pe dovezi ştiinţifice 
solide care respectă situaţia şi obiectivele 



PE494.555v01-00 34/44 AM\909845RO.doc

RO

de dezvoltare specifice unei regiuni şi se 
diferenţiază, în mod corespunzător, în 
funcţie de gravitatea oricărei dificultăţi 
naturale permanente şi de tipul de 
producţie, respectiv de structura 
economică a exploataţiilor.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei referitoare la noua clasificare a zonelor defavorizate nu este aplicabilă 
în toate statele membre. Potrivit poziţiei Parlamentului European, trebuie avut în vedere un 
sistem nou pentru diversele situaţii din statele membre.

Amendamentul 139
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) dezvoltarea şi/sau comercializarea de 
servicii turistice aferente turismului rural,

Or. de

Justificare

Dezvoltarea şi comercializarea turismului rural sunt extrem de importante pentru zonele 
rurale, întrucât, în multe dintre regiuni, această ramură a economiei este foarte strâns legată 
de agricultură.

Amendamentul 140
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) dezvoltarea de proiecte privind 
agricultura terapeutică (de exemplu 
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Green Care);

Or. de

Justificare

Valorificarea agriculturii terapeutice după exemplul proiectului UE „Green Care” este, pe de 
o parte, importantă pentru zonele rurale şi, pe de altă parte, constituie o nouă ramură a 
economiei care se adaugă agriculturii.

Amendamentul 141
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 determină o 
scădere a producţiei anuale cu peste 15 % 
în comparaţie cu producţia medie anuală a 
unui fermier. Producţia medie anuală se 
calculează pe baza cifrelor din perioada de 
trei ani anterioară sau din perioada de cinci 
ani anterioară, excluzând valorile minime 
şi maxime sau, în circumstanţe 
excepţionale, justificate în mod 
corespunzător, pe baza cifrelor dintr-un 
anumit an din cadrul perioadei de cinci 
ani anterioară.
Evaluarea gravităţii pierderilor cauzate se 
poate efectua în funcţie de caracteristicile 
specifice fiecărui tip de produs, având în 
vedere:
(a) indicatorii biologici (cantitatea de 
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biomasă pierdută) sau indicatorii de 
rentabilitate corespunzători stabiliţi la 
nivel de exploataţie agricolă sau la nivel 
local, regional sau naţional; sau
(b) indicatorii climatici stabiliţi la nivel 
local, regional sau naţional (precipitaţii, 
temperaturi etc.).

Or. pt

Amendamentul 142
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe lângă sarcinile menţionate la 
articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], grupurile de acţiune locală 
pot, de asemenea, să realizeze sarcini 
suplimentare care le sunt delegate de 
către autoritatea de gestionare şi/sau de 
către agenţia de plăţi.

(1) Pe lângă sarcinile menţionate la 
articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], grupurile de acţiune locală 
pot, de asemenea:

Or. en

Amendamentul 143
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să realizeze sarcinile suplimentare 
care le sunt delegate de către autoritatea 
de gestionare şi/sau de către agenţia de 
plăţi; sau

Or. en
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Amendamentul 144
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să pună în aplicare, singure sau 
împreună cu parteneri, operaţiuni cu o 
dimensiune teritorială extinsă intitulate 
„proiecte umbrelă”, în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală.

Or. en

Justificare

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path

Amendamentul 145
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Grupurile de acţiune locală cuprind 
şi grupurile LEADER deja existente 
calificate deja conform axelor Leader II1

sau Leader+2 sau conform articolului 62 
din Regulamentul nr. 1698/2005 al 
Consiliului (FEADR)3, cu condiţia ca 
aceste grupuri să îndeplinească toate 
cerinţele prevăzute la articolele 28, 29 şi 
30 din Regulamentul [CPR].



PE494.555v01-00 38/44 AM\909845RO.doc

RO

______________
1Comunicarea Comisiei către statele 
membre de stabilire a orientărilor pentru 
subvenţiile globale sau a unor programe 
operaţionale integrate pentru care statele 
membre sunt invitate să prezinte cereri de 
asistenţă în cadrul unei iniţiative privind 
dezvoltarea rurală (Leader II) (JO C 180, 
1.7.1994, p. 48).
2Comunicarea Comisiei către statele 
membre din 14 aprilie 2000 de stabilire a 
orientărilor pentru iniţiativa comunitară 
pentru dezvoltare rurală (Leader+) (JO C 
139, 18.5.2000, p. 5). Comunicare astfel 
cum a fost modificată ultima dată prin 
Comunicarea Comisiei de modificare a 
comunicării către statele membre din 
14 aprilie 2000 de stabilire a orientărilor 
pentru iniţiativa comunitară pentru 
dezvoltare rurală (Leader+) (JO C 294, 
4.12.2003, p. 11).
3Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 
privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală 
acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Or. en

Amendamentul 146
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupurile de acţiune locală pot solicita 
agenţiei de plăţi competente achitarea unui 
avans în cazul în care se include în 
programul de dezvoltare rurală o astfel de 
posibilitate. Cuantumul avansurilor nu 
poate depăşi 50 % din sprijinul public legat 
de costurile de funcţionare şi de animare.

(2) Grupurile de acţiune locală pot solicita 
agenţiei de plăţi competente achitarea unui 
avans în cazul în care se include în 
programul de dezvoltare rurală o astfel de 
posibilitate. Cuantumul avansurilor nu 
poate depăşi 80 % din sprijinul public legat 
de costurile de funcţionare şi de animare.
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Or. en

Justificare

Având în vedere problemele semnificative întâmpinate de grupurile de acţiune locală în ceea 
ce priveşte accesul la credite, propunem creşterea sumei avansurilor până la 80 %.

Amendamentul 147
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijinul pregătitor menţionat la 
litera (b) poate fi sub formă de plată în 
avans de până la 100 % din contribuţia 
publică, dacă se prevede această 
posibilitate în program.

Or. en

Justificare

Propun adăugarea unui alineat suplimentar pentru a introduce normele care să permită
alocarea de plăţi în avans de până la 100 % pentru realizarea unui proiect umbrelă. 
Proiectele respective ar implica în mod direct partenerii care, din cauza constrângerilor 
financiare, nu solicită sprijinul în mod individual. În cadrul unui proiect umbrelă, un grup de 
acţiune locală ar putea transfera în avans mijloacele financiare către partenerii săi.

Amendamentul 148
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul irigaţiilor, sunt considerate 
cheltuieli eligibile numai investiţiile care 
determină o reducere a consumului 
anterior de apă cu cel puţin 25 %. Prin 
derogare, în statele membre care au 
aderat la Uniune începând din 2004

(3) Investiţiile în instalaţii de irigare noi 
sunt considerate cheltuieli eligibile în cazul 
în care se dovedeşte că investiţia în cauză 
este sustenabilă şi în conformitate cu 
Directiva-cadru privind apa. Investiţiile în 
modernizarea sistemelor existente sunt 
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investiţiile în instalaţii de irigare noi pot fi
considerate cheltuieli eligibile în cazul în 
care o analiză de mediu dovedeşte că 
investiţia în cauză este sustenabilă şi nu 
are efecte negative asupra mediului.

eligibile dacă se demonstrează o mai bună 
utilizare a apei, respectând parametrii 
definiţi în planurile naţionale referitoare 
la utilizarea eficientă a apei, elaborate în 
temeiul Directivei-cadru privind apa.

Or. pt

Amendamentul 149
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) performanţele anterioare. (b) performanţele anterioare în raport cu 
perioada 2007-2013.

Or. de

Justificare

Referirea la anul 2013 nu este adecvată, întrucât, în perioada 2007-2013, profilurile statelor 
membre tind să fie total diferite. Prin urmare, baza corespunzătoare pentru această referire o 
constituie media perioadei.

Amendamentul 150
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 85 % din cheltuielile publice eligibile în 
regiunile mai puţin dezvoltate, în regiunile 
ultraperiferice şi în insulele mici din Marea 
Egee în sensul Regulamentului (CEE) 
nr. 2019/93;

(a) 85 % din cheltuielile publice eligibile în 
regiunile mai puţin dezvoltate, în regiunile
de eliminare treptată, în regiunile
ultraperiferice şi în insulele mici din Marea 
Egee în sensul Regulamentului (CEE) 
nr. 2019/93;

Or. en
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Amendamentul 151
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 şi 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], şi 
pentru operaţiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i). 
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puţin 
dezvoltate, din regiunile ultraperiferice şi 
din insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

(a) 80 % pentru măsurile prevăzute la 
articolele 15, 28 şi 36, pentru dezvoltarea 
locală din cadrul axei LEADER, la care se 
face referire la articolul 28 din 
Regulamentul (UE) nr. [CSF/2012], şi 
pentru operaţiunile prevăzute la articolul 
20 alineatul (1) litera (a) punctul (i). 
Această rată poate fi majorată la 90 % 
pentru programele din regiunile mai puţin 
dezvoltate, din regiunile de eliminare 
treptată, din regiunile ultraperiferice şi din 
insulele mici din Marea Egee, în sensul 
Regulamentului (CEE) nr. 2019/93;

Or. en

Amendamentul 152
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pt
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Amendamentul 153
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 100 % pentru operaţiuni finanţate în 
temeiul articolului 66.

(b) 100 % pentru operaţiuni finanţate în 
temeiul articolului 66 şi al articolului 38.

Or. pt

Amendamentul 154
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru fondurile transferate în 
FEADR în conformitate cu articolul 14 
din Regulamentul (UE) nr. DP/2012, se 
aplică rata unică a contribuţiei prevăzută 
la alineatul (3).

Or. de

Justificare

Din motive de coerenţă, fondurile transferate în cadrul flexibilităţii FEADR trebuie să aibă o 
rată a contribuţiei la FEADR egală cu a celorlalte măsuri.

Amendamentul 155
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinează activităţile şi realizările 
legate de planul de evaluare al 

(b) examinează planul de evaluare 
prezentat de către autoritatea de 
gestionare şi progresele înregistrate cu 
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programului; privire la punerea sa în aplicare.

Or. en

Amendamentul 156
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 mai 2016 şi până la data de 
31 mai a fiecărui an ulterior până în 2023
inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 
un raport anual de punere în aplicare 
privind implementarea programelor de 
dezvoltare rurală în anul calendaristic 
precedent. Raportul prezentat în 2016 se 
referă la anii calendaristici 2014 şi 2015.

(1) Până la 30 iunie 2016 şi până la data de 
30 iunie a fiecărui an ulterior până în 2022
inclusiv, statele membre prezintă Comisiei 
un raport anual de punere în aplicare 
privind aplicarea programelor de 
dezvoltare rurală în anul calendaristic 
precedent. Statul membru prezintă 
raportul final referitor la punerea în 
aplicare până la 31 decembrie 2023. 
Raportul prezentat în 2016 se referă la anii 
calendaristici 2014 şi 2015.

Or. en

Amendamentul 157
Czesław Adam Siekierski

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care programul de 
dezvoltare rurală prevede instrumente 
care conţin elemente ale ajutoarelor de la 
stat, aceste instrumente nu sunt supuse 
unei notificări separate.

Or. en
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Justificare

Solicit modificarea legislaţiei UE în vederea evitării necesităţii unei proceduri de aprobare 
separate pentru anumite instrumente de sprijin, privite din punctul de vedere al conformităţii 
lor cu politica în domeniul concurenţei.


