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Amendamentul 158
Jens Geier

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

aplice orizontal, în legătură cu celelalte 
priorități ale Uniunii în materie de 
dezvoltare rurală.

Or. de

Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 159
Jens Geier

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 160
Jens Geier

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Fermierii care își încetează activitatea ar trebui să fie tratați ca toți ceilalți întreprinzători. 
Plata unei indemnizații la terminarea activității nu se justifică și contravine principiului 
tratamentului identic în raport cu ceilalți întreprinzători.

Amendamentul 161
Jens Geier

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 

(28) Plățile acordate în cadrul măsurilor de 
agromediu și al celor climatice trebuie să 
joace în continuare un rol important în 
sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor 
rurale și în satisfacerea cererii tot mai mari 
de servicii ecologice a societății. Acestea 
trebuie, de asemenea, să continue să 
încurajeze fermierii și alți gestionari de 
terenuri să deservească întreaga societate 
prin introducerea sau menținerea unor 
practici agricole care să contribuie la 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și la adaptarea la acestea și care să fie 
compatibile cu protecția și ameliorarea 
mediului, a peisajului și a caracteristicilor 
acestuia, a resurselor naturale, a solului și a 
diversității genetice. În acest context, 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
conservării resurselor genetice în 
agricultură și necesităților suplimentare ale 
sistemelor agricole de înaltă valoare 
naturală. Plățile trebuie să contribuie la 
acoperirea costurilor suplimentare și a 



AM\912809RO.doc 7/26 PE496.352v01-00

RO

pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să 
mențină nivelul eforturilor depuse în 
perioada de programare 2007-2013 și să 
aibă obligația de a cheltui cel puțin 25 % 
din contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice.

pierderilor de venit generate de 
angajamentele luate și să acopere doar 
angajamentele care depășesc standardele și 
cerințele obligatorii relevante, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. În multe situații, sinergiile care 
rezultă din angajamente luate în comun de 
către un grup de fermieri înmulțesc 
beneficiile ecologice și climatice. Cu toate 
acestea, acțiunile comune presupun costuri 
tranzacționale suplimentare care trebuie 
compensate în mod adecvat. Pentru a se 
asigura că fermierii și alți gestionari de 
terenuri sunt în măsură să implementeze în 
mod corect angajamentele luate, statele 
membre trebuie să le ofere posibilitatea de 
a dobândi competențele și cunoștințele 
necesare. Statele membre trebuie să aibă 
obligația de a cheltui cel puțin 25 % din 
contribuția totală a FEADR la fiecare 
program de dezvoltare rurală pentru 
atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și adaptarea la acestea, precum și pentru 
gestionarea terenurilor, prin măsurile de 
agromediu și climatice, prin măsurile de 
sprijinire a agriculturii ecologice și prin 
măsurile privind acordarea de plăți zonelor 
care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice.

Or. de

Justificare

Un plafon minim obligatoriu pentru măsurile agroambientale și climatice prezintă o 
semnificație majoră pentru a sublinia importanța acestei măsuri prioritare, menținând 
totodată o flexibilitate suficientă. Astfel, plafonul minim ar trebui majorat ușor, de la 25% la 
30%.

Amendamentul 162
Jens Geier

Propunere de regulament
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Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În prezent, fermierii sunt expuși la 
riscuri economice și de mediu tot mai 
mari, ca urmare a schimbărilor climatice 
și a volatilității ridicate a prețurilor. În 
acest context, gestionarea eficientă a 
riscurilor dobândește o importanță tot mai 
mare pentru fermieri. Din acest motiv, 
trebuie instituită o măsură de gestionare a 
riscurilor, pentru a ajuta fermierii să facă 
față celor mai comune riscuri cu care se 
confruntă. Prin urmare, această măsură 
trebuie să contribuie la acoperirea 
primelor plătite de fermieri pentru 
asigurarea culturilor, a animalelor și a 
plantelor, precum și la acoperirea creării 
de fonduri mutuale și a compensațiilor 
plătite de aceste fonduri fermierilor 
pentru pierderile suferite ca urmare a 
izbucnirii unor boli ale animalelor sau 
plantelor sau în urma unor incidente de 
mediu. De asemenea, măsura respectivă 
trebuie să includă un instrument de 
stabilizare a veniturilor sub forma unui 
fond mutual pentru sprijinirea fermierilor 
care se confruntă cu scăderi dramatice 
ale veniturilor. Pentru a se asigura 
egalitatea de tratament între fermierii din 
întreaga Uniune, evitarea denaturării 
concurenței și respectarea obligațiilor 
internaționale ale Uniunii, trebuie 
prevăzute condiții specifice pentru 
acordarea sprijinului în cadrul acestor 
măsuri. Pentru a se garanta utilizarea 
eficientă și eficace a resurselor bugetare 
ale FEADR, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește definirea duratei minime 
și maxime a împrumuturilor comerciale 
acordate fondurilor mutuale.

eliminat

Or. de
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Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 163
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

În amendamentul 29 la avizul Comitetului Regiunilor se subliniază necesitatea unei strategii 
genuine de dezvoltare rurală la nivel european. Această strategie trebuie să fie în 
concordanță cu Politica de coeziune și Politica comună în domeniul pescuitului și completată 
de acestea.

Amendment 164
Jens Geier

Propunere de regulament
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Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) promovarea organizării lanțului 
alimentar , cu accent pe următoarele 
sectoare:

Or. de

Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 165
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea gestionării riscurilor la 
nivelul exploatațiilor.

eliminat

Or. de

Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 166
Jens Geier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

înființării de noi întreprinderi și a locurilor
de muncă;

Or. de

Justificare

Amendamentul 32 al Comitetului Regiunilor.

Amendamentul 167
Jens Geier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sporirea accesibilității, a utilizării și a 
calității tehnologiilor informației și 
comunicațiilor (TIC) în zonele rurale.

(c) sporirea accesibilității, a utilizării și a 
calității tehnologiilor noi și a tehnologiilor
informației și comunicațiilor (TIC) în 
zonele rurale;

Or. de

Justificare

Amendamentul 32 al Comitetului Regiunilor.

Amendamentul 168
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 6 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) facilitarea stabilirii tinerilor în zonele 
rurale, în special a femeilor, prin 
încurajarea acelor activități care 
facilitează reconcilierea muncii cu viața 
de familie.

Or. de
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Justificare

Amendamentul 32 al Comitetului Regiunilor.

Amendamentul 169
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Fermierii care își încetează/transferă activitatea ar trebui să fie tratați ca toți ceilalți 
întreprinzători. Plata unei indemnizații la terminarea activității nu se justifică și contravine 
principiului tratamentului identic în raport cu ceilalți întreprinzători.

Amendamentul 170
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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transferului și până la 31 decembrie 2020.

Or. de

Justificare

Fermierii care își încetează activitatea ar trebui să fie tratați ca toți ceilalți întreprinzători.
Plata unei indemnizații la terminarea activității nu se justifică și contravine principiului 
tratamentului identic în raport cu ceilalți întreprinzători.

Amendamentul 171
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Fermierii care își încetează activitatea ar trebui să fie tratați ca toți ceilalți întreprinzători.
Plata unei indemnizații la terminarea activității nu se justifică și contravine principiului 
tratamentului identic în raport cu ceilalți întreprinzători.

Amendamentul 172
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme de utilizare a terenurilor care 
asociază silvicultura și agricultura 
extensivă pe aceleași suprafețe. Statele 
membre stabilesc numărul maxim de 
copaci care urmează să fie plantați pe 

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

hectar, ținând seama de condițiile 
pedoclimatice locale, de speciile forestiere 
și de necesitatea de a garanta utilizarea
sustenabilă a terenurilor în scopuri 
agricole.

Or. de

Amendamentul 173
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Plățile pentru agromediu și climă se 
acordă fermierilor, grupurilor de fermieri 
sau grupurilor formate din fermieri și alți 
gestionari de terenuri care se angajează în 
mod voluntar să desfășoare operațiuni care 
corespund unuia sau mai multor
angajamente de agromediu și climatice.
Atunci când acest lucru este justificat 
corespunzător de realizarea obiectivelor 
legate de mediu, plățile pentru agromediu 
și climă pot fi acordate și altor gestionari 
de terenuri sau grupurilor formate din alți 
gestionari de terenuri.

Or. de

Justificare

În amendamentul 36 al Comitetului Regiunilor se subliniază că limitarea măsurii la 
terenurile agricole ar trebui eliminată, deoarece ar periclita grav anumite obiective 
fundamentale legate de mediu și de climat. Acest lucru este valabil, de exemplu, pentru 
pășunatul pe terenuri care nu sunt considerate terenuri agricole, precum și pentru aplicarea 
unor măsuri de agroambientale la iazuri, mlaștini și fâșii de teren situate de-a lungul apelor.

Amendamentul 174
Jens Geier



AM\912809RO.doc 15/26 PE496.352v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 175
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asigurarea culturilor, a animalelor și a 
plantelor

eliminat

(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) se acordă numai 
pentru contractele de asigurări care 
acoperă pierderile cauzate de un fenomen 
meteorologic nefavorabil, de o boală a 
animalelor sau a plantelor sau de 
infestarea parazitară sau de o măsură 
adoptată în conformitate cu Directiva 
2000/29/CE în scopul eradicării sau al 
prevenirii răspândirii unei boli a plantelor 
sau a unei infestări parazitare care 
distruge peste 30 % din producția medie 
anuală a unui fermier în perioada de trei 
ani imediat anterioară sau într-o perioadă 
medie de trei ani bazată pe perioada 
imediat anterioară de cinci ani, excluzând 
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valorile minime și maxime.
(2) Producerea unui fenomen 
meteorologic nefavorabil, izbucnirea unei 
boli a animalelor sau a plantelor sau 
infestarea parazitară trebuie să fie 
recunoscută ca atare în mod oficial de 
către autoritatea competentă a statului 
membru în cauză.
Dacă este adecvat, statele membre pot 
stabili în avans criterii pe baza cărora 
această recunoaștere formală se 
consideră a fi acordată.
Plățile de asigurare compensează cel mult 
costurile totale aferente reparării 
daunelor menționate la articolul 37 
alineatul (1) litera (a) și nu impun cerințe 
sau mențiuni legate de tipul sau cantitatea 
producției viitoare.
Statele membre pot limita cuantumul 
primei eligibile pentru sprijin aplicând 
plafoane corespunzătoare.
(4) Sprijinul este limitat la cuantumul 
maxim prevăzut în anexa I.

Or. de

Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 176
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(1) Pentru a fi eligibil pentru sprijin, 
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fondul mutual în cauză trebuie:
(a) să fie acreditat de autoritatea 
competentă în conformitate cu legislația 
națională;
(b) să urmeze o politică transparentă în 
ceea ce privește plățile vărsate în fond și 
sumele retrase din acesta;
(c) să prevadă norme clare privind 
atribuirea responsabilităților legate de 
eventualele datorii realizate.
(2) Statele membre definesc normele 
privind constituirea și gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăților compensatorii 
către fermieri în caz de criză și cele 
privind administrarea și monitorizarea 
respectării normelor respective.
(3) Contribuțiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (b) pot viza 
exclusiv:
costurile administrative aferente creării 
fondului mutual, repartizate pe o perioadă 
de maximum trei ani, în mod degresiv;
cuantumurile plătite de fondul mutual sub 
formă de compensații financiare pentru 
fermieri. În plus, contribuția financiară 
poate fi legată de dobânzile percepute 
pentru împrumuturile comerciale 
contractate de fondul mutual cu scopul de 
a plăti fermierilor compensația financiară 
în caz de criză.
Nu se poate face nicio contribuție 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris inițial.
(4) În ceea ce privește bolile animalelor, 
compensația financiară prevăzută la 
articolul 37 alineatul (1) litera (b) poate fi 
acordată numai în cazul bolilor care 
figurează pe lista bolilor animalelor 
stabilită de Organizația Mondială pentru 
Sănătate Animală și/sau în anexa la 
Decizia 90/424/CEE.
(5) Sprijinul este limitat la rata maximă 
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prevăzută în anexa I.
Statele membre pot limita costurile 
eligibile pentru sprijin prin aplicarea:
(a) unor plafoane pentru fiecare fond;
(b) unor plafoane corespunzătoare pentru
fiecare unitate.

Or. de

Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 177
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul de stabilizare a veniturilor eliminat
(1) Sprijinul prevăzut la articolul 37 
alineatul (1) litera (c) poate fi acordat 
numai în cazul în care scăderea venitului 
depășește 30 % din venitul mediu anual al 
unui fermier în perioada de trei ani 
imediat anterioară sau într-o perioadă 
medie de trei ani bazată pe perioada 
imediat anterioară de cinci ani, excluzând 
valorile minime și maxime. În scopul 
aplicării articolului 37 alineatul (1) litera 
(c), „venit” înseamnă suma veniturilor 
primite de fermier de pe piață, inclusiv 
orice formă de sprijin public, din care se 
scad costurile de producție. Plățile 
acordate fermierilor de fondul mutual 
compensează cel mult 70 % din venitul 
pierdut.
(2) Pentru a fi eligibil pentru sprijin, 
fondul mutual în cauză trebuie:
(a) să fie acreditat de autoritatea 
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competentă în conformitate cu legislația 
națională;
(b) să urmeze o politică transparentă în 
ceea ce privește plățile vărsate în fond și 
sumele retrase din acesta;
(c) să prevadă norme clare privind 
atribuirea responsabilităților legate de 
eventualele datorii realizate.
(3) Statele membre definesc normele 
privind constituirea și gestionarea 
fondurilor mutuale, în special normele 
privind acordarea plăților compensatorii 
către fermieri în caz de criză și cele 
privind administrarea și monitorizarea 
respectării normelor respective.
(4) Contribuțiile financiare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (1) litera (c) pot fi 
acordate numai în raport cu sumele 
plătite fermierilor de fondul mutual cu 
titlul de compensație financiară. În plus, 
contribuția financiară poate fi legată de 
dobânzile percepute pentru împrumuturile 
comerciale contractate de fondul mutual 
cu scopul de a plăti fermierilor 
compensația financiară în caz de criză.
Nu se poate face nicio contribuție 
financiară din fonduri publice la capitalul 
subscris inițial.
(5) Sprijinul este limitat la rata maximă 
prevăzută în anexa I.

Or. de

Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 178
Jens Geier

Propunere de regulament
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Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme privind implementarea măsurilor eliminat
(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, norme privind 
implementarea măsurilor din prezenta 
secțiune privind:
(a) procedurile de selectare a autorităților 
sau organismelor care furnizează servicii 
de consiliere în domeniul agricol și silvic, 
servicii de gestionare a exploatației sau de 
înlocuire în cadrul exploatației, precum și 
degresivitatea ajutorului în temeiul 
măsurii „servicii de consiliere” prevăzută 
la articolul 16;
(b) evaluarea de către statele membre a 
progreselor realizate în raport cu planul 
de afaceri, a opțiunilor de plată și a 
modalităților de acces la alte măsuri 
destinate tinerilor fermieri în cadrul 
măsurii „dezvoltarea exploatațiilor și a 
întreprinderilor” prevăzută la articolul 
20;
(c) demarcarea de alte măsuri, conversia 
în alte unități decât cele utilizate în anexa 
I, calcularea costurilor tranzacționale și 
conversia sau ajustarea angajamentelor 
din cadrul măsurii „agromediu și climă” 
prevăzute la articolul 29, al măsurii 
„agricultura ecologică” prevăzută la 
articolul 30 și al măsurii „servicii de 
silvomediu și climatice și conservarea 
pădurilor” prevăzută la articolul 35.
(d) posibilitatea de a utiliza ipoteze 
standard cu privire la pierderile de venit, 
în cadrul măsurilor prevăzute la articolele 
29, 30, 31, 32, 34 și 35, precum și criteriile 
pentru calcularea acestora;
(e) calcularea cuantumului sprijinului în 
cazul în care o operațiune este eligibilă 
pentru sprijin în cadrul mai multor 
măsuri.
Actele respective de punere în aplicare se 
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adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 91.

Or. de

Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 179
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) investiții în modernizarea sau 
realizarea unor sisteme de irigații în 
cadrul proiectelor sau programelor 
statelor membre sau ale regiunilor, cu 
condiția ca rezultatele evaluării detaliate 
de mediu cu privire la calitatea și 
cantitatea apei să fie pozitive;

Or. de

Justificare

Amendamentul 37 al Comitetului Regiunilor.

Amendamentul 180
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul alocării rezervei de 
performanță menționate la articolul 20 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012], veniturile alocate disponibile 

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

proporțional cu procentul care le revine din 
cuantumul total al sprijinului acordat din 
FEADR.

Or. de

Justificare

Referirea la rezerva de performanță menționată la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 
[CSF/2012] se suprimă.

Amendamentul 181
Jens Geier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Este recomandabil ca un plafon minim obligatoriu pentru măsurile agroambientale și 
climatice să fie prevăzut nu numai într-un considerent, ci și în articolul corespunzător. Pentru 
a sublinia importanța acestei măsuri prioritare, menținând totodată o flexibilitate suficientă, 
ar trebui operată o ușoară majorare, de la 25% la 30%.

Amendamentul 182
Jens Geier

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

După cum s-a prevăzut deja în cadrul negocierilor purtate în trilog cu privire la regulamentul 
financiar, ar trebui ca contribuția națională la cheltuielile publice eligibile să poată fi 
înlocuită cu contribuții din sectorul privat. Această posibilitate este necesară, în primul rând, 
în actuala perioadă de austeritate pe care o traversează statele membre, astfel ca problema 
cofinanțării pe care trebuie să o asigure statele membre să poată fi compensată de unii 
investitori privați.

Amendamentul 183
Jens Geier

Propunere de regulament
Anexa 5 – paragraful 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 Gestionarea riscurilor eliminat

Or. de

Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 184
Jens Geier

Propunere de regulament
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Anexa 5 – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 Asigurarea culturilor, a 
animalelor și a plantelor

eliminat

Or. de

Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 185
Jens Geier

Propunere de regulament
Anexa 5 – paragraful 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 Fonduri mutuale pentru 
bolile animalelor și ale plantelor și pentru 
incidentele de mediu

eliminat

Or. de

Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.

Amendamentul 186
Jens Geier

Propunere de regulament
Anexa 5 – paragraful 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40 Instrumentul de stabilizare a eliminat
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veniturilor

Or. de

Justificare

Primul pilon al PAC este destinat stabilizării veniturilor. Cel de al doilea pilon al PAC este 
dedicat dezvoltării rurale. În consecință, articolele 37, 38, 39, 40 și 41, precum și 
considerentele corespunzătoare, nu țin de pilonul al doilea.


